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 در سوئد
 یکی از سوئد با من کار داشت... تلفنم زنگ خورد...

 ـ السالم علیکم... شیخ محمد؟

 ـ وعلیکم السالم... بله بفرمایید؟

ـ شیخ من پزشکم و برای تحصیالت تخصصی اینجا در مالموی سوئد ساکن هستم و پنج سال 
ارن بیمارستان وقتی بیماری رو می توکنم... شیخ اینجا های سوئد کار میهست در یکی از بیمارستان

ذارن و سرم غذایی میکه دچار بیماری العالج هست  و شانسش برای زندگی ناچیز هست، براش 
مونه و بعدش دن... بیمار حداکثر دو یا سه روز زنده میای قرار میکشنده یهمراه سرم مسکن و ماده

ز دنیا رفته در کنن به مرگ طبیعی اگیرن و فکر میاش اون رو تحویل میمیره... بعد هم خانوادهمی
 حالی که کشته شده...

 ـ اعوذ بالله! این...

ـ ببخشید شیخ هنوز سوالم تموم نشده... امروز توی اورژانس بودم... یه بیمار مسلمان سوئدی 
برد... کمی پیش ایشون رو وارد بخش پاکستانی االصل رو آوردن که از یه بیماری خطرناک رنج می

کشنده  یرایش مادهاین بیماران کردن و ب یویژه
تزریق کردن... االن من باید چیکار کنم؟ باید به 

 بیمار خبر بدم یا نه؟ یخانواده

بعد شروع کرد به شمردن تعداد کسانی که با این 
اند و از دردها و رنجشان گفت... روش کشته شده

 زد...خیلی عاطفی و پرشور حرف می

 اما من غرق در افکار خود بودم... داشتم فکر
ها چه معنایی دارد؟ کردم که زندگی برای آنمی
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جام شراب و زنی آوازه خوان و بستر و ... و هنگامی که به خاطر یک بیماری یا درد نتوانستند به این 
 بینند... بنابراین چرا زنده بمانند؟ چرا؟نوع زندگی بپردازند دلیلی برای زنده ماندن نمی

 ماند تا بخورد!ورد تا زنده بماند با کسی که زنده میخاست میان کسی که می تفاوت واقعا  

شود خداوند درجات گیر باشد باعث میدانند که همین زنده ماندن حتی اگر انسان بیمار و زمیننمی
او را باال ببرد، چرا که هر سبحان الله گفتن یک صدقه است و هر الحمدلله گفتن یک صدقه است و 

شود حتی خاری که به پای صدقه است و هر دردی که انسان دچار آن میهر ال اله اال الله گفتن یک 
 شود خداوند از گناهان او کم کند...رود باعث میاو می

شود برای وارد شدن آنان به بهشت... و آنقدر مومن دچار بال چه بسیارند کسانی که بیماری دری می
ر حالی که هیچ گناهی برای وی باقی رود درسد که بر روی زمین راه میشود تا به جایی میمی

 نمانده...

قیامت  یچیز وارد عرصهها نبودند، مفلس و بیگوید: اگر مصیبتامام احمد ـ رحمه الله ـ می
شدیم... امام بخاری از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت نموده که رسول الله ـ صلی الله علیه می

رود مگر آنکه شود و حتی خاری به پایش نمیم و غم نمیمومن دچار سختی و ه»وسلم ـ فرمودند: 
 «...کندآن از گناهانش کم می یالله به واسطه

شود تا آنکه به مالقات فرزندانش دچار بال میمومن آنقدر در خانواده و اهل و مال و »و فرمود: 
 «...رود در حالی که هیچ گناهی نداردخداوند می

رت مرفوع روایت شده که رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ همچنین از انس بن مالک به صو
بزرگی پاداش به بزرگی امتحان است و الله اگر گروهی را دوست بدارد آنان را امتحان »فرمودند: 

کند، پس هر که خشنودی نمود خشنودی به دست خواهد آورد و هر که خشم آورد، خشم می
 «...شودنصیبش می

کار مومن عجیب است؛ »که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: مسلم نیز روایت نموده 
کارهای او خیر است، و این ویژگی نیست مگر برای مومن: اگر خوشی به او رسید شکر  یهمه
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 یبرد؛ بنابراین همهکند و اجر میآورد و اگر زیانی به او رسید صبر میکند و اجر به دست میمی
 «...کند خیر استقضا می آنچه خداوند برای مومن

گوید: اش هر چه باشد ـ میپیش از آنکه پا به دریای این کتاب بگذارم خطاب به هر بیمار ـ بیماری
به آنچه خداوند نصیبت کرده راضی باش و بدان که اگر صبر پیشه کنی و انتظار پاداش داشته باشی 

شود... در برابر کسانی که داوند میهمین بیماری باعث بخشش گناهان و باال رفتن درجاتت نزد خ
آیند اظهار خشنودی و تسلیم کن تا بدانند خداوند بندگانی دارد که او را دوست دارند و به دیدارت می

کنند... و خداوند در برابر اهل آسمان به آنان اند و بر امتحان او صبر پیشه میبه قضا و قدر وی راضی
 خواهی از آنان باشی؟دهد... نمیهل زمین قرار میها را الگوی اکند و آنمباهات می
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 ما او را صابر یافتیم

ایوب ـ علیه السالم ـ صاحب مال و ثروت و همسران و فرزندان بسیاری بود... او کسی بود که 
خداوند قدرش را باال برده و مقام پیامبری را به وی عطا کرده بود... اما در یک لحظه از شب یا روز، 

خانواده و اموال خود را از دست داد و جز یکی از همسرانش کسی با او  یهمه نوادهناگهان خا
تر شد و دچار بیماری بسیار سختی شد... قومش از حال او به نماند... سپس امتحانش سخت
اش به آنان منتقل شود، پس او را از بین خود راندند... ایوب ـ علیه شگفت آمدند و ترسیدند بیماری

ای در صحرا زندگی کند... بیماری او را درمانده کرده بود... بدنش تاول مجبور شد در خیمه السالم ـ
 شدند...زده بود و مردم رهایش کرده بودند و حتی به او نزدیک نمی

بیماری ایوب پرسیدند که آیا او دچار آبله بود؟ گفت: نه... بلکه  یاز مجاهد ـ رحمه الله ـ درباره
ترکید که چرک و آمد و سپس میزنان بیرون می یهایی بزرگتر از سینهاز بدنش تاولبدتر از آبله... 

 شد....بسیاری از آن خارج می یخونابه

 کرد...ها طول کشید و او مانند کوهی استوار صبر پیشه میبیماری ایوب سال

 گریی؟روزی همسرش نزدش گریست... گفت: چرا می

راحتی که داشتیم افتادم و سپس نگاهی به حال و روز امروزمان گفت: یاد عزت و مکانت و زندگی 
 انداختم و گریستم...

 بردیم چقدر طول کشید؟ایوب ـ علیه السالم ـ گفت: عزتی که در آن به سر می

 گفت: هفتاد سال...

 بریم؟ایوب ـ علیه السالم ـ فرمود: اکنون چند وقت است که در این آزمایش به سر می

 ..گفت: هفت سال.

پیامبر خدا ایوب ـ علیه السالم ـ فرمود: پس صبر کن تا اینکه هفتاد سال در این بال بمانیم چنانکه 
 تابی کن یا صبر پیشه کن...هفتاد سال در خوشی و رفاه بودیم... بعد اگر خواستی بی
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را در حال  پیچید... اما او یک قهرمان بود... اگر اوروزها گذشت و ایوب در بستر بیماری به خود می
دانستی که چونان کوهی است که بادها ریخت میدیدی که چطور گوشتش و پوستش میبیماری می

دهد... زبانی ذاکر و قلبی شاکر و بدنی صابر و چشمی گریان و دعایی ها تکانش نمیو طوفان
د از نزد یعقوب تابی او شاد نشد... تا اینکه روزی از روزها دو مرشیطان هرگز با دیدن بیمستجاب... 

کنم خداوند ایوب را چنین مبتال نموده مگر به سبب گذشتند... یکی به دیگری گفت: گمان نمیمی
 خبریم!گناهی که ما از آن بی

 اینجا بود که ایوب دست به دعا برداشت و:

 1چ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

 «...ترین مهربانانیبه من آسیب رسیده است و تو مهربانرا فرا خواند که  پروردگارش»... 

هنگامی که خداوند او را نگریست، چشمانی گریان را دید که به حرام نگاه نکرده بودند... و دستانی 
به دعا بلند شده را دید که حرامی را لمس نکرده و به سوی کاری حرام دراز نشده بودند... و زبانی 

ایوب درهای آسمان را تکان داد... و الله  ستایشگر و سری ساجد و راکع را دید... آن گاه بود که دعای
 متعال فرمود:

 چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ

 2چچ

 بیآس و مینمود اجابت را او[ یدعا] پس»
 و او سانک و میردک برطرف را او بر وارده

 عطا یو به[ مجددا] آنان با همراه را رشانینظ
 یبرا یعبرت و ما جانب از یرحمت[ تا] میردک

 «...[باشد] نندگانک دتعبا

                                                           

 .13انبیاء:  - 1
 .14انبیاء:  - 2
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 همچنین خداوند او را ستود و فرمود:

 3چ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ  ٿ چ

 «...کار بودای بود، به راستی که توبهما او را شکیبا یافتیم؛ چه نیک بنده»

کنی و مدال چه زیبا است که خداوند به تو نظر کند و تو را صابر بیابد که برای پاداش او شکیبایی می
 را به دست بیاوری!« یکون یبنده»

                                                           

 .44ص:  - 3
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 عروة بن زبیر

جذام عروة بن زبیر از بزرگان تابعین بود... او فرزند صحابی جلیل، زبیر بن العوام بود... پایش دچار 
شد و گوشت آن شروع به ریختن کرد... پزشکان او را معاینه کردند و تصمیم گرفتند پای او را ببرند تا 

شروع به بریدن پایش نمودند از هوش رفت... آن را بریدند و وقتی  اش گسترش نیابد...بیماری
ای گذاشتند... محل بریدگی شروع به خونریزی کرد... برای آنکه خونش قطع شود آن را در گوشه

 روغن داغ گذشتند و سپس پانسمانش کردند...

به داند که یاش را دید که در تشتی گذاشته شده... گفت: خداوند موقتی به هوش آمد پای قطع شده
 ...مابا توی به سوی هیچ گناهی گام بر نداشته عمد

مردم برای عیادت او و تسلیتش به خاطر از دست دادن پایش به نزد او آمدند و او را برای مصیبتش 
کردند... وقتی سخن بسیار گفتند نگاهی به آسمان کرد و گفت: خدایا اگر من دو دعوت به صبر می

گویم که سه تا را تو یکی را گرفتی و سه تا را باقی گذاشتی تو را حمد می دست و دو پا داشتم و
نگرفتی و یکی را باقی نگذاشتی... خداوندا اگر مبتال نمودی بسیار عافیت دادی و اگر گرفتی بسیار 

 باقی گذاشتی...

... ه بودرفتها اسبهفت تن از فرزندانش در خدمت او بودند... یکی از آنان برای کاری به اصطبل 
اسب به شکم پسر  یکرد اسب رم کرد و به او جفتک زد... ضربهدر حالی که از پشت اسبی عبور می

خورد و در جا کشته شد... اطرافیان که به شدت ترسیده بودند او را بردند و غسل و کفن کردند... 
و را دید گفت: داشت آمد تا بر وی نماز بخواند... وقتی اپدرش در حالی که با عصا گام برمی

خداوندا من هفت فرزند داشتم... یکی را گرفتی و شش تا را گذاشتی... خدایا شکرت که شش تا را 
ای و اگر گرفتی همیشه خداوندا اگر مبتال نمودی همیشه عافیت دادهنگرفتی و یکی را نگذاشتی... 

 کنی... عطا می

 چه زیباست این خشنودی...
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اندازند و تابی و سر و صدا به راه میگیرند و چنان بیدرد ساده مییک شکم چه بسیارند کسانی که 
گیرند و سالمتی زبان و کنند که سر و دست و پایشان سالم است... یا چشم درد میفراموش می

 برند...گوش را از یاد می

یماری بنابراین اگر دچار بیماری هستی خداوند را شکر کن که تنها یک بیماری داری و گرفتار ده ب
و خداوند را شکر گو که تو را از بیماری آنان نیستی... نگاهی به بیماران دور و بر خودت بیندازد 

 عافیت داده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است...

نه فقط این... چرا که امید ما به تو بیش از این است... امیدواریم که تو هدایت یافته و هدایتگری و 
رنجدیده و غمگینی را نبینی مگر آنکه او را شاد  که هیچ بیمارننده به صبر باشی... صابر و دعوت ک

 کنی و او را پند دهی...

چنین مقامی  ییمار هستی عامل خیری برای دیگران خواهی بود... تو شایستهو اینگونه در حالی که ب
 هستی...
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 بیماری دو سبب دارد!
بیماران روحی و روانی بود... و گاه بر کسانی که دچار سحر  شرعی بر یدوستم مشهور به قرائت ُرقیه

 خواند...زخم بودند رقیه مییا چشم

گفت: روزی یکی از بازرگانان بزرگ نزد من آمد و از دردی در دست چپش شکایت داشت... می
اش رنگ پریده بود و چشمانش خسته به نظر کرد... چهرهمعلوم بود درد شدیدی تحمل می

 ...رسیدمی

 به سختی روبرویم نشست و گفت: شیخ روی من بخون!

 گفتم: مشکلت چیه؟

دونم علتش چیه... پیش دکترها رفتم... آزمایش دادم... همه چی گفت: یه درد شدید که نمی
 دونم چه مشکلی دارم... شاید چشم خوردم!طبیعیه... نمی

آمد... باز هم رقیه خواندم و دعا  روی او رقیه خواندم و برایش دعا کردم... روز دوم هم پیش من
 شد...اش بدتر میگذشت و بیماریکردم... همینطور روز سوم و چهارم... روزها می

ای گفتم: فالنی ممکن است مشکلی که دچارش شدهپرده با او صحبت کردم... تا اینکه یک روز بی
 وندی؟ای باشه که به خودش یا مال و آبروش آسیبی رسبه سبب دعای ستمدیده

اش تغییر کرد و با صدای بلند گفت: چی... من؟ من ظلم کنم؟ به کی ظلم کنم؟ من آدم رنگ چهره
 شریفی هستم... من...

 سعی کردم آرامش کنم... از او معذرت خواهی کردم... سپس رفت...

ده روز بعد به نزدم آمد... حالش کامال خوب بود... اصرار داشت سر و دست مرا ببوسد! سپس 
 ت: شیخ به خدا قسم بعد از خداوند شما باعث شفای من شدین...گف

 ای که روی شما خوندم که تاثیری نداشت...گفتم: چطور؟ رقیه
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شد... حرف شما داشت تو گوشم تکرار گفت: وقتی از پیش شما بیرون رفتم دردم داشت بیشتر می
خواستم قصر خودم ومد وقتی میشد... بله شاید به کسی ظلم کردم... خوب که فکر کردم یادم امی

رو بسازم قطعه زمینی کنار زمین من بود... خواستم اون رو بخرم و به عنوان باغ قصرم بهش ملحق 
کنم... اون زمینه مال چند یتیم و مادرشون بود... از او درخواست کردم زمینش رو به من بفروشه... 

خوام زمین همینطور بمونه تا چیکار کنم؟ میاما قبول نکرد و گفت: اگه زمینم رو بفروشم با پولش 
سعی کردم قانعش کنم... خواستم با پول راضیش ها بزرگ شدن به دردشون بخوره... هر وقت بچه

 کنم اما قبول نکرد... اما اون زمین برای من خیلی مهم بود...

 گفتم: پس چیکار کردی؟

شتم تصاحب کردم و تونستم از دولت گفت: زمین رو با روش خودم و با استفاده از نفوذی که دا
 بنا بگیرم... و خونه رو ساختم... یاجازه

 هاش چی شدن؟گفتم: پس اون زن و یتیم

گفت به کارگرها بد و بیراه میاومد اونجا و کنن... میگفت: خبردار شد که دارن توی زمینش کار می
 کردن...وجه نمیکردن دیوونه است و بهش تها هم فکر میکرد... اونو گریه می

کرد... از اون کرد و دعا میکرد و در همون حال دستش رو به آسمان بلند مییادم هست گریه می
وقت بود که دستم دچار این درد شد و 

 تونستم شب بخوام و روز هم آروم نبودم...نمی

 گفتم: خوب پس چیکار کردی؟

گفت: رفتم پیشش... ازش معذرت خواستم و 
یه زمین دیگه که  ه جای اون زمینگریه کردم و ب

بهتر از زمین خودش بود بهش دادم... باالخره 
راضی شد و برام دعا کرد و از خداوند طلب 

 بخشش کرد...
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و پیش خدا دعا کردم و آمرزش خواستم... تا اینکه کم کم اون درد کم شد و از پیش اون بیرون اومدم 
 الحمدلله کامال از بین رفت...

 ...پایان داستان

گناهان به خاطر عقوبت یا مجازات خداوند است...  یمنظورم از بیان این داستان این نبود که همه
شدند... اما قصدم این بود که ممکن است بیماری هرگز... بلکه حتی پیامبران و صالحان بیمار می

همیشه از مال و برای این باشد که خداوند تکبر و فخرفروشی را از کسی دفع نماید... چون اگر کسی 
منصب و سالمتی و فرزندان و همه چیز برخوردار باشد ممکن است دچار تکبر شود و سرکشی 

 و آغاز و سرانجام خود را فراموش نماید... کند...

شود به اجبار دچار ها را بر او مسلط می سازد و این باعث میبرای همین خداوند دردها و بیماری
ای خود صاحب هیچ سود و زیانی نیست و اختیار مرگ و زندگی و داند برشود و میبیماری می

 برانگیختن دوباره دست او نیست...

خواهد چیزی را به یاد آورد که شود... و میاما همان باعث جهلش می خواهد چیزی را بداندگاه می
ز خواهد که همان باعث هالکت اوست... اشود... یا دلش چیزی را میاش میباعث فراموشی

ای از تواند در هیچ لحظهاش به همان چیز وابسته است... بلکه نمیآید اما زندگیچیزی بدش می
های شنوایی و بینایی که تواند خود را از این در امان بداند که خداوند نعمتحظات شب و روز نمیل

ز او باز پس گیرد یا داند چه بسا ناگهان نعمت عقل را ابه او عطا کرده از وی بگیرد... یا چه کسی می
 ها محروم سازد؟!نعمت یوی را از همه

 شناخت...تر از متکّبر نیست... اگر واقعا  خود را میهیچکس ذلیل

ها و آفات را بر برخی از بندگان مسلط نموده است... تا فروتن شوند از اینجاست که خداوند بیماری
 و به خداوند روی آورند...
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دار همین است... زیرا آنان به سبب نزدیکی به ستمدیده و مسافر و روزه راز پذیرش دعای بیمار و
دار و شکستگی تر هستند... غربت مسافر و خستگی روزهخداوند و دل شکستگی به خداوند نزدیک

 کند...ستمدیده و دردی که بیمار تحمل می

 کند...د آزمایش میآورد و با نعمت خوپاک و منزه است کسی که با بالی خود رحمت را فرو می
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 گشتی در تیمارستان...

برای انجام چند سخنرانی به یکی از کشورها سفر کرده بودم... در آن کشور بیمارستان بزرگی برای 
 گن: تیمارستان...بیماران روانی وجود داشت یا اونطور که مردم می

نده بود... عبدالعزیز یکی از صبح دو سخنرانی انجام دادم... بیرون که آمد یک ساعت به اذان ظهر ما
 دعوتگران معروف همراه من بود...

خوام تا وقت هست یه سر بریم سوار اتوموبیل که بودیم به او گفتم: عبدالعزیز... جایی هست که می
 اونجا...

گفت: کجا؟ دوست شما عبدالله که رفته مسافرت... دکتر احمد هم باهاش تماس گرفتم پاسخ 
 قدیمی بزنیم؟ یا... یخواین سری به کتابخانهنداد... یا شاید می

 های روانی برم!خوام به بیمارستان بیماریگفتم: نه... می

 گفت: دیوونه خونه؟!

 گفتم: بله...

 خوای مطمئن بشی عقلت سر جاشه؟!خندید و گفت: چرا؟ می

بریم... عبرت گفتم: نه... باالخره استفاده می
 دونی...یگیریم... قدر نعمت خدا رو ممی

عبدالعزیز ساکت بود... انگار داشت به اونا 
کرد... احساس کردم غمگینش کردم... فکر می

عبدالعزیز بیش از حد احساساتی بود... منو 
برد اونجا... ساختمان اونجا به غاری شبیه بود 
که درختان از هر طرف آن را در بر گرفته 

 بارید...بودند... نکبت از سر و روی آنجا می
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ها مشکالت اون ییکی از پزشکان به استقبال ما آمد و ما را برای بازدید بیمارستان برد... درباره
زد... گفت: شنیدن مانند دیدن نیست... ما را به یکی از راهروها برد... از همه طرف صدای حرف می

ه دست راست راهرو رسید... اتاق بیماران دو طرف راهرو بود... از کنار اتاقی کبیماران به گوش می
بود گذشتیم... نگاهی به داخل آنجا نداختم... شاید بیش از ده تخت خالی آنجا بود و تنها روی یکی 

 داد...ها و پاهای خود را تکان میها مردی به پشت افتاده بود و دستاز تخت

 ؟!کیهبه پزشک گفتم: این 

 شه... هر پنج یا شش ساعت...هم میگاه دچار حمالت صرع گفت: این دیوونه است... گاه و بی

 گفتم: ال حو ل و ال قوة اال بالله! از کی اینطوره؟

 گفت: بش از ده ساله...

 عبرت را در دل خود پنهان کردم و چیزی نگفتم...

ای که بر روی کمی جلوتر از کنار اتاق دیگری گذشتیم... در اتاق بسته بود و مردی سر خود از دریچه
 آورد!های نامفهوم در میو برای ما شکلکرده در بود بیرون آو

 ای رنگ بود...سعی کردم داخل اتاق را ببینم... انگار کف و دیوارها قهوه

 از پزشک پرسیدم: این کیه؟

 گفت: دیوونه است دیگه!

 دونم... خوب اگه عاقل بود اینجا نمیاوردنش! ولی داستانش چیه؟گفتم: می

خواد کتکتش بزنه... گاه با دست و لگد و حتی با شه و میعصبانی میگفت: این مرد اگه دیوار ببینه 
شه... شکنه... به بار سرش داغون میشه.... یه بار پاش میسر... یه بار انگشتاش شکسته می

بینی توی یه اتاق زندونش کردیم و کف اتاق و نتونستیم درمانش کنیم... بنابراین همونطور که می
 خواد دیوار رو کتک بزنه...سفنج پوشاندیم تا هر طور میدیوارها رو کال با ا



23 
 

 عاشقی در اتاق عمل

سپس چیزی نگفت و به راه خود ادامه داد... اما من و دوستم عبدالعزیز سر جایمان ایستاده بودیم و 
گفتیم: الحمدلله الذی عافانا مما ابتالك به... )ستایش مخصوص الله است ما را از آنچه زیر لب می

 ت داد(... سپس به راه خود ادامه دادیم...تو به آن مبتالیی عافی

انجام به اتاقی رسیدیم که هیچ تختی در آن نبود و بیش از سی مرد در آن بود که هر کس داشت کاری 
ها سه نفر را به رقصید... اما در بین آنخواند... دیگری میداد... یکی ترانه میداد... یکی اذان میمی

 توانستند...خود را آزاد کنند اما نمی ندردکصندلی بسته بودند و سعی می

 ها کسی هستن؟ چرا این سه تا رو فقط بستین؟تعجب کردم... از پزشک پرسیدم: این

شکنن... کولرها رو خورد ها رو میکنن... شیشه پنجرهها هر چی رو ببینن خراب میگفت: این
 ر اینا رو ببندیم... از صبح تا شب...شکنن... برای همین مجبوریم اینطوکنن... درها را رو میمی

 کردم گریه نکنم گفتم: از کی در این وضعیت هستن؟در حالی که به زور سعی می

شه پنج سالی می ،گفت: این یکی ده ساله همینطوره... این یکی هفت سال... این یکی هم جدیده
 اینطوریه...

... خدا رو شکر کردموز آن ها فکر میها بیرون رفتم در حالی که داشتم به حال و راز اتاق آن
 ها مبتال نکرد...کردم که من رو مانند آنمی

 گفتم: در خروجی کجاست؟

گفت: فقط یه اتاق باقی مونده... شاید اونجا هم عبرت جدیدی باشه! بیا.. دستم را گرفت و من را به 
 اتاق بزرگی برد... در را باز کرد و من را هم با خود به داخل برد...

آنجا هم شبیه به اتاق قبلی بود... یک عده بیمار که هر کدام به حال خود بود... یکی در حال 
رقصیدن... یکی در حال خواب... اما عجیب حال مردی بود که بیش از پنجاه سال به نظر 

رسید... موهای سرش سفید شده بود و روی زمین لخت نشسته و به خود پیچیده بود... با می
کرد... همه چیز طبیعی بود اما چیز عجیبی که باعث شده بترسم ان به هر سو نگاه میچشمانی نگر
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ام پرید و فورا نگاهی این بود که او کامال لخت بود... حتی عورتش را هم نپوشانده بود... رنگ چهره
 به دکتر انداختم... همین که دید عصبانی هستم گفت:

 چرا اینطوره... دمد... توضیح میکنم آروم باشیخواهش می

کنه اون رو کنه و سعی میگیره و پاره پاره میکنیم با لباسش رو گاز میاین مرد هر بار لباسی تنش می
کرد... کردیم اما باز همین کارو میبخوره... بعضی وقتا روزی ده دست لباس براش عوض می

هاش طوره... دور و بریآخرش هم مجبور شدیم همینطور نگهش داریم... تابستون و زمستون همین
 دونن...ان و چیزی نمیهم دیوونه

 گفتم: راه خروج از کدوم طرفه؟ 

 ها مونده!گفت: اما هنوز بعضی بخش

 گفتم: همینقدر که دیدیم کافیه!

گفتیم... ناگهان گذشتیم... ساکت بودیم و چیزی نمیاتاق بیماران میبرگشتیم... همینطور از کنار 
ر چیزی یادش آمده بود... گفت: شیخ این مرد تاجر بزرگی بوده... صدها میلیون رو به من کرد، انگا

شه و فرزندانش میارنش اینجا و ناگهان دچار مشکلی روانی می چند سال پیش ثروت داشته اما
 رن...خودشون می

این هم مهندس بوده و تو یه شرکت کار 
 کرده... این یکی هم...می

ف زد که روزی پزشک همینطور از کسانی حر
عزیز و سربلند بودند و االن اینطور ذلیل 
شدند... کسانی که روزی ثروتمند بودند و 
اکنون هیچی ندارند... همینطور در حالی که 

ها فکرم مشغول بود از کنار آن اتاق
 گذشتم...می
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کند می پاک و منزه است کسی که روزی را میان بندگان خود تقسیم نموده... به هر کس بخواهد عطا
 دارد...و از هر که بخواهد باز می

ممکن است به انسانی مال و مقام و نسب و منصب بدهد و بعد عقلش را از او بگیرد... آن وقت 
بینی او که بیش از همه ثروت دارد و بدنش هم کامال سالم است در بیمارستان روانی زندان می

 است...

بینی ده گیرد و میدهد اما سالمتی را از او میبزرگ می و به دیگری منصب واال و مال بسیار و عقلی
سال یا بیست سال یا سی سال روی صندلی چرخدار نشسته است... یعنی نه مال و نه منصب و 

پروردگار تو »گیرد و کند یا از او میعقلش سودی برای او داشته! خداوند به هر کس بخواهد عطا می
 «...گزیند... و آنان اختیاری ندارندبخواهد برمیآفریند و هر چه هر چه بخواهد می

هایش را بشمارد هدایای خداوند را در ای پیش از آنکه مصیبتبنابراین شایسته است هر مصیبت دیده
شمار آورد... اگر خداوند تو را از ثروت محروم کرده در عوض به تو سالمتی عطا نموده و اگر از 

رخوردای... و اگر این را هم نداشتی تو را مسلمان نموده... سالمتی محروم هستی از نعمت عقل ب
خوش به حالت اگر بر مسلمانی زندگی کنی در همین حال از دنیا بروی... بنابراین بگو: الحمد 

 لله...
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 شیرینی پاداش
ای کهنه رسیدم... به رفتم که راهم را گم کردم... در صحرا به خیمهداشتم در راهی صحرایی می

نگریستم و دیدم مردی نابینا که هر دو دستش قطع بود در آن بر زمین نشسته... کسی کنار او  داخل آن
 گوید...نبود... متوجه شدم زیر لب چیزهایی می

الحمدلله که مرا بر بسیاری از آفریدگان خود برتری داد... »گوید: به او نزدیک شدم... شنیدم که می
 «گان خود برتری داد...الحمدلله که مرا بر بسیاری از آفرید

از این حرفش تعجب کردم... نگاهی به حال و روزش انداختم... اکثر حواس خود را از دست داده 
توانست حتی به کارهای خودش برسد... نگاهی بود... دو دست نداشت و چشمانش کور بود و نمی

زنی که همدمش باشد... به دور و برش انداختم... نه فرزندانی که خدمتگذاری او را بکنند و نه 
 هیچکس آنجا نبود...

 به سویش رفتم... دانست که آنجایم... گفت: کیستی؟

ام... تو که هستی؟ تو رسیده یام و به خیمهگفت: السالم علیکم... مردی هستم که راه را گم کرده
 کجایند؟ات کجایند؟ فرزندان و خویشاوندانت کنی؟ خانوادهچرا تنهایی در این مکان زندگی می

 اند...ام مردهاند و اکثر خانوادهگفت: من مردی بیمارم که مردم ترکم کرده

به خاطر « الحمدلله که مرا بر بسیاری از آفریدگان خود برتری داد»گفتی گفتم: اما من شنیدم که می
 ده!خدا بگو! با چه چیزی تو را برتری داده؟ تو که نابینا و فقیری و تنهایی و دستانت بریده ش

 گفت: خواهم گفت... اما از تو خواهشی دارم... آیا آن را برآورده خواهی کرد؟

 گفتم: پاسخ مرا بگو... خواهشت را هم انجام خواهم داد...

بینی که خداوند مرا به انواع بال آزموده است... اما باز هم شکر و ستایش از آن اوست گفت: تو می
 ش برتری داده است...که من را بر بسیاری دیگر از آفریدگان

 توانم با آن بفهمم و تصمیم بگیرم و فکر کنم؟آیا خداوند به من عقلی نداده که می
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 گفتم: آری...

 اند؟ها دیوانهگفت: چه تعداد از انسان

 گفتم: بسیارند...

 گفت: پس الحمدلله که من را بر آنان که بسیارند برتری داده...

توانم صدای اذان را بشنوم و حرف مردم را بفهمم و بدانم دور ه میآیا خداوند به من شنوایی نداده؟ ک
 گذرد؟و برم چه می

 گفتم: آری...

 توانند بشنوند و حرف بزنند چقدرند؟هایی که نمیگفت: انسان

 گفتم: بسیارند...

 گفت: الحمدلله که مرا بر آنان که بسیار هستند برتری داده است...

ام را نزد کنم و امید اجر صبری که کردهنداده که پروردگارم را عبادت میآیا خداوند مرا مسلمان قرار 
 کنم؟؟او دارم و بر مصیبتم صبر می

 گفتم: آری...

پرستند و در همین حال بیمار هم هستند چقدرند؟ که هم هایی که بت و صلیب را میگفت: انسان
 اند؟دنیا و هم آخرت را از دست داده

 گفتم: بسیارند...

 پس الحمدلله که مرا بر آنان که بسیار هم هستند برتری داده است... گفت:

شمارد و من هم از نیروی ایمان و قدرت یقین و های خداوند را میآن پیرمرد همچنان نعمت
اش به آنچه خداوند به او عطا نموده در شگفت بودم... چقدر بیمارانی هستند که حتی یک خشنودی

گیر کرده یا شنوایی و یا بینایی خود را ستند... کسانی که بیماری آنان را زمینچهارم او دچار بیماری نی
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اند، اما اگر با این پیرمرد مقایسه نشوند اند یا یکی از اعضای بدن خود را از دست دادهاز دست داده
قین کنند که نگو! و بلکه دچار ضعف یصبری و جزع و فزع میسالم هستند! اما با این وجود چنان بی

 و کم صبری هستند...

 رسید!کردند به همه میاما صبر او را اگر میان یک امت تقسیم می

 همینطور در افکار خود غرق بودم که صدای آن پیرمرد مرا به خود آورد:

 توانی آن را برایم انجام دهی؟توانم حاجتم را بگویم؟ میخوب اکنون می

 گفتم: آری... نیازت چیست؟!

ام کسی باقی نمانده مگر ین آورد... سپس سرش را باال آورد و گفت: از خانوادهکمی سرش را پای
گیرم و آورد و با کمک او وضو میپسری که چهارده سال بیشتر ندارد و اوست که برایم آب و غذا می

دهد... دیروز در جستجوی غذا بیرون رفت و هنوز باز نگشته... کارهایم را انجام می یهمه
زنده است که امید بازگشتم داشته باشم یا مرده و باید فراموشش کنم... من هم همانطور که توانم نمی
 توانم در جستجویش برآیم...بینی پیری نابینایم و نمیمی

خیر دادم و سپس از نزد  یهایش را گفت... به او وعدههایش پرسیدم... نشانهنوجوان و نشانه یدرباره
 دانستم کجا و چگونه در جستجویش برآیم...که نمی او بیرون آمدم... در حالی

آن  یدر جستجوی کسی بودم که از او درباره
بر روی کوهی که ناگهان  ...بپرسم نوجوان

پیرمرد بود متوجه گروهی از  ینزدیک خیمه
اند... ها شدم که بر روی چیزی جمع شدهکالغ

اند یا ای جمع شدهبا خود گفتم یا بر الشه
 ...اندفتهیی یاغذا

به باالی کوه رفتم و ناگهان دیدم جسد تکه 
همان نوجوانی که پیرمرد توصیفش کرده  یپاره
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جسد را برای  یبود آنجا افتاده... گویا گرگی به او حمله کرده و او را خورده بود و سپس باقی مانده
 غصه نخوردم...پرندگان گذاشته بود... آنقدر که برای پیرمرد غمگین شدم برای خود نوجوان 

ناراحت و اندوهگین از کوه پایین آمدم... هم غمگین بودم و هم حیران... آیا بروم و پیرمرد را رها کنم 
که تنها با سرنوشت خود روبرو شود یا آنکه برگردم و خبر مرگ فرزندش را به او بدهم؟! به سوی 

شنیدم... واقعا حیران بودم! چه یپیرمرد رفتم... صدای سبحان الله و الحمدلله گفتنش را م یخیمه
 بگویم؟ چطور حرفم را شروع کنم؟

... وارد خیمه شدم... پیرمرد را همانطور که بار داستان پیامبر خدا ایوب ـ علیه السالم ـ به یادم آمد
نخست دیده بودم خسته یافتم... سالم گفتم... بیچاره مشتاق دیدار فرزند بود... گفت: فرزندم 

 کجاست؟!

 ترند... تو یا پیامبر ایوب؟: اول سوال مرا پاسخ ده... کدام یک نزد خداوند محبوبگفتم

 گفت: پیامبر ایوب...

ها به او هجوم گفتم: پس اجر فرزندت را نزد خداوند بجوی... او را بر روی کوه، مرده یافتم... گرگ
 آورده و او را خورده بودند...

مد و شروع کرد به تکرار ال اله اال الله... من سعی ناگهان صدای بلندی از گلوی شیخ بیرون آ
آمد... به او شهادتین را تلقین کردم او را آرام کنم... اما صدای بلند نفس از گلویش بیرون میمی

کردم... تا آنکه جان داد... او را با لحاف که زیر پایش بود پوشاندم... سپس بیرون رفتم تا کسی را 
 دن کارهای غسل و کفن و دفنش کمکم کند...بیابم که برای انجام دا

سه مرد را دیدم که سوار بر مرکب خود بودند... گویا مسافر بودند... آنان را صدا زدم... به سویم 
 آمدند...

گفتم: آیا خواهان اجری هستید که خداوند برای شما مهیا نموده؟ اینجا مردی مسلمان مرده و کسی 
 کنید تا او را غسل و کفن و دفن کنیم؟.. آیا کمک مینیست که کارهایش را انجام دهد.

 گفتند: آری...
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اش را دیدند گفتند: ابوقالبه است! ابوقالبه وارد خیمه شدند و خواستند بلندش کنند... همین که چهره
 است!

 گویا ابوقالبه از علمای آنان بود که با گذر زمان و بالهای پی در پی از مردم کناره گرفته بود و در
 ای کهنه در صحرا به زندگی ادامه داده بود...خیمه

 کارهایش را انجام دادیم و دفنس نمودیم و خودم همراه آنان به مدینه رفتم...

آن شب ابوقالبه را در خواب دیدم که سر و وضع نیکویی داشت و لباسی سفید پوشیده بود و بدنش 
 زد...سالم بود و در سرزمینی سبز قدم می

 بینم؟!باقالبه... چطور به چنین جایی رسیدی که میگفتم: ای ا

 گفت: پروردگارم مرا وارد بهشت کرد و آنجا به من گفتند:

 4چ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں چ

 5«درود بر شما برای آنکه صبر نمودید؛ چه پایان خوبی!»

                                                           

 .24رعد:  - 4
 با تصرف اندک از سیر أعالم النبالء امام ذهبی. - 5
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 عیادت بیمار یدربارهپرسشی 
 کسی به عیادت فقرا برود؟! ؟ برای پول او؟ نه... پس چهبرویم باید به عیادت بیمارچرا 

چه کسی به عیادت ضعیفان برود؟ یا برای حسب و  در این صورتبرای قدرت او؟ باز هم نه... 
 نسب و زیبایی او؟

کنند... بلکه شایسته است برای اجر و پاداش و برای مخلصان به هیچ یک از این اسباب توجهی نمی
 آنان برویم... همدردی با برادران و خواهران مسلمان به عیادت

هر کس »ثوبان ـ رضی الله عنه ـ روایت است که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: از 
های میوه»بهشت چیست؟ فرمود:  یگفتند: خرفه« بهشت است یبیماری را عیادت کند در خرفه

 6«.آن یچیده شده

مسلمانی »وسلم ـ روایت است که فرمود: و از علی ـ رضی الله عنه ـ از رسول الله ـ صلی الله علیه 
نیست که پیش از ظهر به عیادت مسلمانی دیگر رود مگر آنکه هفتاد هزار فرشته تا شب بر او درود 

فرستند، فرستند، و اگر بعد از ظهر شب به عیادت او رود هفتاد هزار فرشته تا صبح بر او درود میمی
 7«...و برایش در بهشت باغی ساخته خواهد شد

اگر به نزد »از ام سلمة ـ رضی الله عنها ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
گویید آمین بیمار یا میت رفتید سخن خیر بگویید )دعای خیر کنید( چرا که فرشتگان بر آنچه می

 8...«گویندمی

صلی الله علیه وسلم ـ هنگامی که همچنین از عائشه ـ رضی الله عنها ـ روایت است که رسول الله ـ 
اِس، َرب   اْلَبْأَس  َأْذِهْب »فرمود: آوردند میرفت یا بیماری را به نزد وی میبه عیادت بیمار می  اْشِف  الن 

اِفي َأْنَت  ا ُیَغاِدُر  اَل  ِشَفاء   ِشَفاُؤَك، ِإال   ِشَفاءَ  اَل  ،الش  ببر، بیماری را از بین پروردگار مردم، »یعنی: « َسَقم 

                                                           

 به روایت مسلم. - 6
 به روایت ترمذی. وی آن را حسن دانسته است. - 7
 به روایت مسلم. - 8
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شفایی که هیچ دردی را رها  ... شفایی جز شفای تو نیست...ایشفا ده که تو شفا دهنده
 9«...کندنمی

                                                           

 متفق علیه. - 9
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 بیمار و عقرب
شد... اما کم کم کودکان وقتش با خنده و بازی پر می یاحمد کودکی کم سن و سال بود... مثل همه

شد... به هر روشی خواستند او را دچار درد مرموزی در سرش شد... به مرور زمان این در شدیدتر 
مداوا کنند اما نتوانستند... کم کم سر کودک بزرگتر شد و میان پوست سر و استخوانش پر شد از 

 دانستند چطور او را درمان کنند...اش نمیچرک و خونابه و خانواده

قدیمی بود و شان که کار به جایی رسید که سرش به شدت سنگین شد از هوش رفت... او را در خانه
دیوارهایش گلی بود و سقفش از چوب بستری کردند... امیدی نداشتند و منتظر مرگش بودند... 

 توانست از جای خود تکان بخورد...روزها گذشت و احمد در همین حال بود و نمی

اش اتاق را روشن تا اینکه در شبی تاریک در حالی که چراغ خانه از سقف آویزان بود و شعله
های سقف اتاق بیرون د... برادرش کنار او نشسته بود... ناگهان دید عقربی سیاه از میان چوبکرمی

 آمد و از روی دیوار پایین آمد... گویا قصد داشت به سمت احمد برود...

دید... اما سعی نکرد آن را از احمد دور کند... شاید این عقرب احمد را برادر احمد عقرب را می
او راحت شود هم آنان! عقرب به سوی احمد رفت... برادرش از جای خود بلند شد نیش بزند و هم 

و دورتر نشست و از همانجا مراقب بود که آن عقرب چه خواهد کرد... عقرب به سر احمد رسید... 
به روی سرش رفت و سپس همانجا را نیش زد... سپس کمی جلوتر رفت و باز هم نیش زد... باز 

 نجا را نیش زد...کمی جلوتر رفت و آ

سیل چرک و خونابه از سر احمد روان شد... 
دید... سپس برادر اما با حیرت این صحنه را می

ها گذشت و به دیوار آن عقرب از میان چرک
رسید و از آن باال رفت و به همانجای اول خود 

 بازگشت...

برادرش پدر و دیگران برادران را صدا زد... 
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را پاک کردند تا آنکه ورم سر احمد خوابید و چشمان خود را باز کرد...  هاآمدند و چرک و خونابه
 10سپس از جای خود بلند شد!

اند و چه بسا صابرانی که عاقبت صبرشان فرج بوده است هایی که حاوی نعمت بودهبسیار محنتچه 
باشد... این را  شود قلب بنده به خداوند وابستهو بهترین عبادت انتظار فرج است... چرا که باعث می

دیدگان به وضوح دید به ویژه اگر بیمار از شفا توسط مخلوقان نا امید توان در بیماران و مصیبتمی
 شده باشد...

توانی این گوید: پروردگارا... تنها تو ماندی که میشود و میاینجاست که قلبش تنها به الله وابسته می
شود... و این از بزرگترین اسباب ز سوی الله محقق میبیماری را شفا دهی... و اینجاست که شفا ا

 درخواست نیازهاست...

                                                           

 ذکر کرده است.« رجالف»این داستان را تنوخی در کتاب  - 10
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 افزاید...بر درجاتشان می
روزی رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر عائشه ـ رضی الله عنها ـ وارد شد و دید که او سرش را 

 نالد...بسته و از شدت درد می

 «چه شده ای عائشه؟»فرمود: 

 . خداوند در آن برکت نیندازد!گفت: تب دارم..

خورد چنانکه به تب بد مگو زیرا گناهان فرزند آدم را می»رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
 11«...خوردآتش هیزم را می

کند تا درجاتشان را باال ببرد... و گاه ممکن ها مبتال میزیرا خداوند برخی از بندگان را به بیماری
آن نشود... اینجاست که خداوند او  یی منزلتی در بهشت باشد و با عمل خود شایستهاست بنده دارا

 سازد تا او را به آن درجه باال ببرد...را به انواع بال دچار می

ممکن است شخص نزد »ابن حبان از رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت نموده که فرمودند: 
عمل خود به آن منزلت نرسد؛ در این صورت خداوند او را به آنچه خداوند دارای منزلتی باشد اما با 

 «...کند تا آنکه به آن درجه برسددارد مبتال میبد می

همچنین در ادب المفرد امام بخاری از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: هیچ 
 363شود که آن می اعضای بدن و مفاصل یمرضی را بیش از تب دوست ندارم زیرا وارد همه

 مفصل است...

                                                           

 به روایت مسلم. - 11
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 قهرمان
دوستانش نداشت... اما برای انجام کار نیک بسیار حریص و ابوعبدالله چندان تفاوتی با دیگر 

 پیشگام بود...

داد... او در یکی از مدارس او چند فعالیت دعوی داشت... از جمله فعالیتی که هنگام کار انجام می
زی با من تماس گرفت و گفت: نظرت چیه که دو نفر از ناشنوایان رو کرد... روها کار میکر و الل

 بیارم به مسجد شما تا برای مردم سخنرانی کنن؟

 تعجب کردم!! دو نفر ناشنوا برای شنواها حرف بزنن؟

 گفت: بله... روز یکشنبه میایم!

لله با اتوموبیلش از مشتاقانه منتظر شدم تا روز یکشنبه شد... کنار در مسجد منتظر بودم... ابوعبدا
رفت... یکی کنار او راه می راه رسید... نزدیک در ایستاد و دو مرد با او از ماشین پیاده شدند...

دید و دومی کرد... اولی کر و الل بود و اما میاش میابوعبدالله دست دومی را گرفته بود و راهنمایی
 هم کر و الل بود و هم نابینا!

م... شخصی که سمت راستش بود ـ و بعدا دانستم اسمش احمد است ـ بهم به اوعبدالله دست داد
 با او هم دست دادم...زد... لبخند می

کرد ابوعبدالله در حالی که به نابینا اشاره می
گفت: با فایز هم سالم کن... گفتم: السالم 
علیکم فایز! ابوعبدالله گفت: دستش رو بگیر... 

 شنوه...ت رو میبینه نه صدااون نه تو رو می

دستم را فشار دستم را توی دستش گذاشتم... 
 داد و تکان داد...

وارد مسجد شدیم... بعد از نماز ابوعبدالله 
روی صندلی نشست... احمد سمت راست و 
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کردند... عادت نکرده بودند که یک ناشنوا روی فایز سمت چپ او نشستند... مردم با تعجب نگاه می
بنشیند... ابوعبدالله به احمد اشاره کرد... احمد شروع کرد به سخنرانی  صندلی مخصوص سخنران

 فهمیدند...با زبان اشاره کرد... مردم اما چیزی نمی

ابوعبدالله میکروفون را به خود نزدیک کرد و گفت: احمد دارد داستان هدایت خود را برای شما 
ام اهمیت چندانی جده بزرگ شدم... خانواده گوید: ناشنوا به دنیا آمدم... و در... میکندتعریف می
دانستم چرا! گاه روند و نمیدیدم مردم به مسجد میکردند... میدادند و به من توجه نمیبه من نمی
دانستم دارد چکار رود... اما نمیکند و به رکوع و سجود میدیدم که جانماز را پهن میپدرم را می

کردند و پاسخم را پرسیدم مرا تحقیر میچیزی می یام دربارهکند... و هر گاه از خانوادهمی
 دادند...نمی

ابوعبدالله تا اینجا را گفت، سپس ساکت شد و به احمد اشاره کرد... احمد دوباره با زبان اشاره 
اش عوض شد... هیجان زده شده بود... ابوعبدالله شروع به حرف زدن کرد... ناگهان رنگ چهره

 انداخت و احمد شروع کرد به گریه...سرش را پایین 

کند... دوباره دانستند احمد برای چه گریه میمردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند... نمی
 سپس توقف کرد تا ابوعبدالله حرفهایش را ترجمه کند...احمد شروع به سخنرانی کرد... 

اش متحول شد... اینکه چگونه با زندگیزند که مدتی حرف می یابوعبدالله گفت: احمد دارد درباره
خداوند و نماز آشنا شد... آن هم به سبب شخصی که در خیابان با او آشنا شده بود و به او محبت 
کرده و او را با نماز آشنا کرده بود... و اینکه چطور پس از آنکه با نماز آشنا شده احساس کرده به 

امتحان چه اجر بزرگی دارد و چگونه شیرینی ایمان را  خداوند نزدیک شده... دانسته در برابر این
کرد و مردم با دقت به احساس کرده است... ابوعبدالله همینطور داستان احمد را تعریف می

 دادند و تحت تاثیر قرار گرفته بودند...حرفهایش گوش می

گفتم خوب . با خودم میکردم و گاه به فایز..اما فکر من به شدت مشغول بود... گاه به احمد نگاه می
کند... فهمد... ابوعبدالله هم با زبان اشاره با او ارتباط برقرار میبیند و زبان اشاره را میاحمد که می
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تواند حرف بیند و نه میشنود و نه میاما چطور قرار است با فایز ارتباط داشته باشد؟ او که نه می
 بزند!!

کرد... ابوعبدالله نگاهی به فایز های خود را پاک میسخنرانی احمد تمام شد... داشت اشک
 کند؟!انداخت... با خودم گفتم: یعنی چکار می

ای به زانوی فایز کرد... فایز هم به سرعت بلند شد و سخنرانی غرایی ابوعبدالله با انگشتانش اشاره
زبان ه... او نابینا بود... توانست حرف بزند... با اشاره؟ نایراد کرد! اما چطور؟ حرف زد؟ نه! او نمی

 دانست...اشاره را نمی

سخنرانی کرد... ابوعبدالله دست خود را به دست فایز داده بود... فایز دست او را لمس « لمس»او با 
فهمید... سپس آنچه را از فایز فهمیده داد که مترجم منظور او را میکرد و اشارات خاصی به او میمی

 کشید...مکن بود هر بار اشارات فایز ربع ساعت طول میگفت... مبود به ما می

همین که  دانست آیا مترجم حرفش را تمام کرده است یا نه...فایز هم ساکت و آرام نشسته بود و نمی
کرد و فایز دوباره دستش را به سوی مترجم کرد زانوی فایز را لمس میهایش را تمام میمترجم حرف

هایش را گذاشت... دوباره با لمس حرفش را در دست فایز میکرد و مترجم دستاندرا می
کردند و گاه کردند... گاه تعجب میگفت... مردم یک بار فایز و بار دیگر مترجم را نگاه میمی

 تحسین...

گرفت و گاه زبانش و گاه دو دستش را های خود را میکرد... گاه گوشفایز مردم را به توبه تشویق می
 کرد...امر می گوش و چشم از حرام حفظگذاشت... در واقع داشت مردم را به یبر چشمانش م

گفتند و بعضی در گوشی به بغل دستی خود مردم را نگاه کردم... برخی زیر لب سبحان الله می
 ریختند...دادند و برخی اشک میگفتند و بعضی با شوق سخنرانی او را گوش میچیزی می

های مردم مقایسه های او را با تواناییداشتم توانایی های دوری رفته بودم...من اما با افکارم به جا
کنند مقایسه کردم... دهد با کاری که آنان میکردم... سپس خدمتی را که او برای دین انجام میمی
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رشان آنان برابری کند... مردم همینطورند... یک نف یهمه یای که این نابینا دارد شاید با ارادهاراده
 برابر با هزار نفر است و هزار نفرشان برابر با یک نفر...

کند که او سوزد... احساس میهای محدود... اما برای خدمت در راه دین میانسانی با توانایی
سربازی است از سربازان این دین... که در برابر هر گناهکار و مقصری مسئول است... دستانش را 

گفت: ای تارک نماز... تا کی؟! ای کسی که نگاهش را به سوی نگار که میداد... ابا شور تکان می
ای؟ ای حرام خوار! ای کسی که در شرک حرام دوخته است... تا کی؟ ای کسی که در فحشا افتاده

اند کافی شما هستم... تا کی؟ آیا جنگی که دشمنان علیه دین ما راه انداخته یای؟! با همهواقع شده
 هم به نبرد با دین خود مشغولید؟ نیست که شما

آورد تا بتواند آنچه را در سینه دارد بیرون دهد... مردم به شدت تحت تاثیر بیچاره به خود فشار می
های فایز شنیدم... حرفها را میقرار گرفته بودند... نگاهشان نکردم اما صدای گریه و سبحان الله آن

 فت...تمام شد... بلند شد و فایز دستش را گر

دهد... احساس کردم مردم دور و بر او جمع شدند... با او سالم کردند... دیدم با مردم دست می
کرد... برایش پادشاه و رعیت، رئیس و زیر دست و امیر مردم نزد او مساوی هستند... با همه سالم می

و زیر دست... همه  کرد با غنی و فقیر و باال دستو مامور، هیچ فرقی نداشت... با همه سالم می
 برابر بودند...

در دل گفتم: فایز، کاش بعضی سودجو و منفت 
ها هم مثل تو بودند... ابوعبدالله دست طلب

فایز را گرفت و با هم بیرون رفتند... من هم 
رفتم... داشتند به سوی ماشین ها راه میکنار آن

رفتند و مترجم و فایز داشتند با هم شوخی می
چقدر خوشبخت بودند! آه... واقعا کردند... می

 ارزش است...این دنیا چقدر بی

های تو را چقدر زیادند کسانی که ربع مصیبت
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های مزمن کجایند کسانی که دچار بیماریندارد اما نتوانستند بر دلتنگی و غم پیروز شوند... 
اند... کسانی لج شدهاند و دچار فشان مشکل دارد... کسانی که سکته کردههستند؟ کسانی که کلیه

توانند از زندگی خود لذت که بیماری قند دارند... کسانی که دچار معلولیت هستند... چرا نمی
 توانند با واقعیت کنار بیایند؟ببرند؟ چرا نمی

ای را مورد ابتال قرار دهد و سپس به قلبش نگاه بیندازد و او را شاکر و چه زیباست که خداوند بنده
 ان اجر ببیند...خشنود و خواه

فایز جلوی چشمانم بود... پس از آن یک روز با ابوعبدالله دیدار  یروزها گذشت و همچنان چهره
 دانی این مرد واقعا عجیب است!فایز پرسیدم... گفت: نمی یکردم... درباره

 گفتم: چطور؟

ه منطقه خارج از گفت: توی زندگیم کسی رو ندیدم که مثل اون به نماز اهمیت بده... فایز توی ی
ایم و یه نفر رو مسئول کردیم که به ناشنوایان گرفته یکنه... براش یه اتاق در مدرسهریاض زندگی می

 کارهاش برسه... براش غذا درست کنه و برای نماز بیدارش کنه...

درسه گیره و کنار در مکنه... فایز وضو میاون شخص برای هر نماز پیشش میاد و در رو براش باز می
 مونه تا بیاد و اون رو برای نماز ببره...منتظر می

ترسه که نمازش دیر بشه و خودش با پای پیاده به کنه... فایز هم میها مسئولش دیر میبعضی وقت
کنه تا ره... بین مدرسه و مسجد دو تا خیابون هست... اون هم در حالی که اشاره میمسجد می

ها به خاطر او تصادف کردن و شه... پیش اومده که ماشینا رد میاز اونج متوجهش بشنها راننده
 متوجه هم نشده!

 واقعا  کار این فایز عجیب بود...

یک بار هنگام عصر به آموزشگاه آنان رفتم... دیدم تعدادی از ناشنوایان کنار در آموزشگاه منتشر 
تم دیدم عصبانی هست و دستمال کنند که فایز دچار مشکلی شده... پیش فایز رفهستند و اشاره می

 دانند...کند که ناشنوایان منظورش را نمیای انداخته و با دستانش دارد اشاراتی میخود را گوشه
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هایی زد... من هم دستم را که در دستش گذاشتم من را شناخت... دستم را کشید و با لمس حرف
 پاسخش را دادم... آرام شد...

 شده بود؟ دانید چه باعث عصبانیتشمی

گفت: کسی رو که مسئول من گذاشتین صبح آن روز نماز صبحش با جماعت فوت شده بود... می
 کردم آرامش کنم...ریخت! من هم سعی میعوض کنین... و اشک می
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 همت بلند
بوم... یکی از برادران من را دعوت کرد که برای  رفتهدر ماه رمضان برای یک سفر دعوی به سوئد 

عدادی از جوانان مسلمان سوئدی به یکی از مراکز اسالمی بروم... بعد از ظاهر وارد مرکز دیدار با ت
 ها روی زمین نشسته و منتظر من بودند...شدم... آن

کنم بیش از پانزده سال داشت به نام محمد توجهم را جلب کرد... شهروند نوجوانی که فکر نمی
م روی صندلی چرخدار نشسته دستانش را به علت سوئد بود اما اصالتا اهل صومالی بود... دید

های شدیدی که داشت به دو طرف صندلی بسته بودند... سرش هم در تمام مدت به شدت لرزش
 توانست حرف بزند...توانست آن را کنترل کند... عالوه بر این نمیلرزید و نمیمی

خواست بلند ... دلش میدلم خیلی سوخت... نزدیکش شدم... به من لبخند زد و نگاهم کرد 
دانست... همینطور زبان داند اما انگلیسی و سوئدی میشود... با او سالم کردم... فهمیدم عربی نمی

 صومالیایی...

بیماری و فضیلت آن و اجری که بیمار دارد با او حرف زدم... او هم سرش را به عالمت تایید  یدرباره
 داد...تکان می

اند که روی آن چند مربع کشیده شده بود و روی کی به گردن او آویزان کردهمتوجه شدم تابلوی کوچ
هر مربع یک جمله نوشته شده: ممنونم... 

توانم... با دوست من تماس ام... نمیگرسنه
 بگیر...

تعجب کردم... یکی از حاضران گفت: وقتی 
ای دور حلقهخواد حرف بزنه این نوجوان می

نشانگر وصل  اندازن که به یکگردنش می
اون  یخواد به واسطههست تا وقتی چیزی می

خواد قرار بده سر نشانگر رو روی مربعی که می
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تونه تونن باهاش ارتباط برقرار کنن... چون نه میخواد... این تنها راهی هست که میو بدونن چی می
 تونه دستش رو تکون بده...حرف بزنه و نه می

این دین به ما عطا کرده حرف زدم و اینکه اگر خداوند  یداوند به واسطهفضیلتی که خ یبا او درباره
 به انسان این دین را بدهد دیگر هر چیزی که از دست بدهد مهم نیست...

 کنم...بعد دانستم که محمد یکی از بزرگترین دعوتگران آنجاست! چطور؟ تعریف می

خدمات دهی به نظر گرفته بود که صبح برای  وزارت امور اجتماعی در سوئد دو کارمند را برای او در
 آمد و دو کارمند دیگر برای شب...او می

فهماند که به دوستش آمد از طریق اشاره روی تابلو به او میهرگاه کارمند غیر مسلمانی پیش او می
خواست که از دوستش بپرسد زند محمد از او میزنگ بزند... وقتی آن کارمند به دوست او زنگ می

کرد و داد... آن کارمند هم پاسخ او را حفظ میاسالم چیست؟ دوستش هم این پرسش را پاسخ می
خواست از دوست او درباره تفاوت اسالمی و نصرانیت گفت... سپس از کارمند میبه محمد می

 داد...بپرسد... و او نیز آن را پاسخ می

ن و غیر مسلمان چطور خواهد بود؟ خواست که بپرسد در روز قیامت حال مسلماسپس از او می
گفت... وقتی کارمند کرد و به محمد میداد و آن کارمند پاسخ او را حفظ میدوستش هم پاسخ می

دید کرد و میکرد... کارمند آن را باز میگرفت محمد به کتابخانه اشاره میها را یاد میاین یهمه
خواند... داشت و آن را میی. کتابی را برمیدعوت به اسالم در آن هست.. یهایی دربارهکتاب

 بسیاری همینطور تحت تاثیر قرار گرفته بودند...

چه همت واالی داشت محمد... بیماری باعث نشده بود دست از دعوت بکشد و باعث نشده بود 
 عبوس و افسرده شود...

ی بود و بدان که هر به آنچه خداوند در اختیارت نهاده راضی باش که اینگونه مومن واقعی خواه
هایی که دارد مورد حساب قرار خواهد گرفت... شنوایی... بینایی... گفتار... انسان در برابر توانایی

 عقل...
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ها نصیحت را از بیمار بیشتر از سالم بپذیرند... بنابراین چرا تو با همین بلکه ممکن است انسان
گر بخواهی ان شاءالله ناتوان نیستی... شاید از به سوی خداوند نباشی؟ تو احالی که داری دعوتگری 

 من بپرسی چه کسانی را دعوت دهم؟

 گویم: پزشکان... پرستاران... بیماران دیگر... مالقات کنندگان...می

چشم  یاهمیت به نماز نصیحت کن... دیگری را درباره یانسانی مبارک باش... یکی را درباره
 فاده از وقت... و همینطور دلسوز و خیرخواه همه باش...فروهشتن... دیگری را در مورد است
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 خالد...
گفت: آن روز مطبم پر بود از بیماران... بیشترشان از مناطق دور و روستاهای دکتر عبدالعزیز می 

 شد از لباس و ظاهرشان دانست...دوردست آمده بودند... این را می

 ت و شرایط مختلف...های متفاوشدند... بیمارییکی یکی وارد مطب می

 . کودکی ده ساله بود و دو نفر همراهش بودند...خالد وارد مطبم شد..

شنوایی بود پیش من آمده هایش که از کودکی دچار کمگوش یخالد قبال چندین بار برای معاینه
 کردم پدرش است... هر سه نشستند...آمد که فکر میبود... قبال همراه مردی بزرگسال می

که  کردم پدرش هست در واقع دایی او بودپدرش یکی از همراهان اوست و مردی که فکر می فهمیدم
 او بود... یگیر کار معالجهها پیسال

خالد حرف زد و اینکه چطور پس از گذاشتن سمعک وضعیت  یاش به طور مفصل دربارهدایی
بیماری خودش  یگار دربارهزد که اناش بهتر شده... دایی خالد طوری دلسوزانه حرف میشنوایی

اش طبیعی کنی دکتر با این سمعک به فضل خداوند شنواییگفت: باور میزند... میحرف می
 شده...

ها هم خوشحال بودند که در این مدت وضعیت درس او بهتر شده خالد خیلی خوشحال بود... معلم
 بود...

 ایشون هم سمعک مناسب تجویز کنید... این بار پدر خالد رو آوردم تا برایاش ادامه داد: دایی

 شنوه؟گفتم: پدرش هم نمی

 بله... خیلی ساله...گفت: 

 به خالد نگاهی کردم... گفتم: حالت چطوره؟ 

 گفت: الحمدلله خوبم...

 گفتم: مدرسه چطوره؟
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 گفت: خوبه...

داشت...  توانست بشنود و حرف بزند... هر چند هنوز حرف زدنش سنگین بود و نیاز به تمرینمی 
 اما سطح هوشش با سنش همخوانی داشت...

اش پرسیدم: االن که شنوایی خالد در حال خوب شدنه نیاز به حرف زدن زیاد داره تا نطقش از دایی
کنین تا بتونه با وضعیت عادی منتقلش  یهم خوب بشه... بنابراین بهتره هر چه زودتر به یه مدرسه

 جدیدش بسازه...

 اش غمگین بود انگار دست به زخمش زده بودم...چهرهش را پایین انداخت... دایی ساکت شد و سر

کرد که آن پسر کوچولو دیگر یک اش دید... انگار باور نمیشدم در چهرههای تعجب را مینشانه
 توانست مانند دیگران زندگی کند...انسان عادی است و می

 ناشنوایان بمونه... یگفت: اما باید تو مدرسه

 م: چرا؟ مشکل شما چیه؟گفت

 یتونم بذارمش توی یه مدرسهکنن... نمیخالد توی روستای دوری زندگی می یگفت: خانواده
عادی... چون خالد باید بتونه با ناشنوایان ارتباط برقرار کنه... تا بتونه با خانوادش ارتباط داشته 

 باشه...

 اش ارتباط داشته باشه؟گفتم: با خانواده

تونن اعضای خانوادش نمی ی... همهگفت: بله
 ها...بشنون... پدر و بچه

 گفتم: و تنها خالد تحت درمان بوده؟

دونی دکتر... برای ما سخته که گفت: بله... می
خالد  یهمه با هم روستا رو ترک کنیم... قضیه

 مهم بود...
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 گفتم: خواهراش چند سال دارن؟

 . دومی حدود هشت سال...گفت: خواهر بزرگش تقریبا پانزده سالشه..

با عصبانیت گفتم: و شما االن پدر پیرشون رو آوردین که مشکل شنواییش درست بشه و خواهرای 
خالد رو که تازه اول زندگیشون هستن گذاشتین تو خونه؟! اولی که فرصت تحصیل رو از دست 

فرصت رو از دست خواین دومی هم این داده... شاید هم فرصت ازدواج و تشکیل خانواده... می
 بده؟ آیا این درسته؟ االن هم اصرار داری خالد توی همین محیط باقی بمونه؟

تبعیض نیست... فقط  یخواست ثابت کند قضیهدایی خالد شروع به دفاع از خودش کرد... می
 ها رو هم بیاورد...توانست آننمی

ها به گردن اوست... مسئولیت آن مدت زیادی سر این مساله با او کلنجار رفتم... به او گفتم که
تواند خالد را به پزشک بیاورد و به او برسد، خواهرانش هم حق دارند زندگی طبیعی همانطور که می

به من قول داد این کار را بکند و از توجهم تشکر کرد... هنگام خروج کنار در ایستاد و  داشته باشند...
 بیارم حتی اگه شده روی هم بشینن...دم همشون رو با ماشین کوچکم گفت: قول می

مردم مثل او چنین دل پاکی داشتند... و هر کس در راه برآورده  یام گرفته بود... کاش همهخنده
ساختن نیازهای برادرش باشد خداوند نیز نیازهای او را برآورده خواهد کرد... و خداوند در حال 

 یاری برادرش باشد... اش خواهد بود تا وقتی که بنده در حالیاری بنده
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 احکام پزشک  و بیمار یمسائلی درباره
 شاید این سوال برای ما پیش بیاید که کی جایز است پزشک مرد، بیمار زن را معاینه کند؟

اصل این است که پزشک زن بیماران زن را معاینه کند... اما اگر پزشک زن در دسترس نبود و نیاز به 
 رد که پزشک مرد این کار را بکند...معاینه وجود داشت اشکال ندا

تواند بدن خود را به دکتر نشان دهد... مثال اگر ساق پایش دچار نیاز می یدر اینجا بیمار تنها به اندازه
مشکل بود جایز نیست پزشک جای دیگری را ببیند... یا اگر دست بیمار دچار درد بود پزشک فقط 

 فرماید:اوند متعال میچرا که خدتواند دست او را ببیند... می

 12چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ

 «...و اگر از آنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید»

همینطور جایز نیست که هنگام معاینه پزشک و زن بیمار تنها باشند... بلکه باید همسر یا پدر یا 
یکی ین است که محرمی همراه او باشند یا در غیر این صورت پرستار آنجا باشد... عجیب ا

همسرش را با دندان پزشک تنها گذاشته بود و خود بیرون منتظر بود... به او گفتند: چرا با همسرت 
 داخل نرفتی؟ گفت: تا راحت باشه!

                                                           

 .43احزاب:  - 12
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 با پزشکان
کرد و نابینایان و کسانی را که پزشکی شغل شریفی است... عیسی ـ علیه السالم ـ مردم را معالجه می

کرد... بنابراین داد... حتی مردگان را به اذن خداوند زنده میودند شفا میدچار بیماری پیسی ب
پزشکی شغلی است شریف و پیشرو... به همین سبب شایسته است پزشکان برخی مسائل را در نظر 

 بگیرند:

 رازداری و محافظت از اسرار بیمار: -۱

را بپوشاند خداوند نیز در دنیا و  هر که مسلمانی»فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 13...«آخرت او را خواهد پوشاند

شوند، مانند پزشک یا مفتی یا... برخی از مردم به حکم جایگاهی که دارند از اسرار مردم مطلع می
افشای آن را بدهد... اما در  یبر این اشخاص الزم است راز را پنهان بدارند مگر آنکه صاحبش اجازه

فشای اسرار جایز است مانند اینکه الزم باشد پزشک مسئوالن را از بیماری خطرناک برخی شرایط ا
واگیرداری مطلع کند... یا آنکه یکی از زوجین را از وجود یک بیماری که از طریق تماس جنسی 

 شود مطلع کند مانند ایدز...منتقل می

 سوء استفاده نکردن از منصب برای منافع شخصی: -۲

های تولید و ک سخنرانی شخصی پیش من آمد و گفت: شیخ من تو یکی از شرکتیک بار پس از ی
کنه... ساالنه ها ریال برای تبلیغ و بازاریابی خرج میتوزیع دارو مسئولیتی دارم... شرکت ما میلیون

 ها ریال تحت تصرف من هست تا با پزشکان رابطه برقرار کنم!میلیون

 گفتم: یعنی چطور؟

ای مانند ساعت فرستیم و همراه آن هدیهکاتوالگی برای معرفی محصوالتمان میگفت: برای پزشک 
های پزشکی ها را برای حضور در کنفرانسسفر اون یخودنویس... یا هزینه یا سرویس خودکار و

 کنیم و یا بلیط سفر اونا رو با خانواده برای سفرهای سیاحتی...تامین می
                                                           

 به روایت مسلم. - 13
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دونیم که اون پزشک کنه بیشتر محصوالت ما رو بخره میکار میهر چه بیمارستانی که پزشک اونجا 
هایی داریم ... در کل راهرسیمبیشتر محصوالت ما رو برای بیماراش تجویز کرده... و بیشتر بهش می

 کنه!دونیم کدوم پزشک بیشتر همکاری میکه می

 ؟گفتم: خوب... آیا ممکنه این تشویق شما باعث بشه زیانی به بیمار برسه

شه پزشک محصوالت ما رو برای بیمار تجویز کنه... امکان داره گفت: تشویق و هدایای ما باعث می
های دیگه که همون خاصیت رو داره و قیمتش هم کمتره تجویز نکنه و داروهای محصوالت شرکت

 ما رو به قیمت بیشتر تجویز کنه...

ها و تب برها و کنه مانند برخی مسکنهمینطور ممکنه داروهایی که ضروری نیست رو براش تجویز 
ها... هر چند بیمار نیاز چندانی بهش نداره... اما برای اینکه ما سود کنیم و خودش هم به ویتامین

 سودی برسه...

 ده...گفتم: این وسط قربانی بیمار بیچاره است و پولی که بیخود می

کنیم که داروی ما رو بخره نه ... ما کاری میگفت: بله... اما شیخ این بیمار باالخره باید دارو بخره
 کس دیگه...

گفتم: اما باید برای خرید محصوالت شما پول بیشتری بده... همینطور داروهایی بخره که نیازی 
بهش نداره... برای اینکه شما پولی گیرتون 

 بیاد... درسته؟

 گفت: بله...

اینجا باید خطاب به برخی از پزشکان بگویم: 
های تهیه و توزیع دارو برخی شرکتکاری که 
دهند جنایت است و پزشکان حق انجام می

ها را قبول کنند... بلکه باید ندارند تقاضای آن
 های آنان مقاومت کنند...در برابر خواسته
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کنند... اما پزشک هشیار در تعریف از دارو ادعاهای عجیب و غریبی مطرح میها برخی از شرکت
داری پزشک است که برای بیمار داروی ... این از امانتکندیغات دروغین نمیبرای یک داروی تبل

صحیح را تجویز کند، نه داروی شرکتی که با وی ارتباط برقرار کرده یا برایش هدیه فرستاده یا به او 
 های فاخر داده است...های گران قیمت و بلیط هواپیما و ساعتسفر خارج و اقامت در هتل یوعده

کن است داروی شرکت دیگر همان تاثیر را داشته باشد اما قیمتش کمتر باشد... چرا باید داروی یا مم
گرانتر را برای بیمار تجویز کند؟ این خیانت در امانت است... این پزشک به خاطر خداوند برای 

ر پرداخت بیمار خیرخواهی نکرده... چرا بیمار بیچاره باید پول بیشتری برای همان دارو با نامی دیگ
 کند؟

 تر از دو مورد پیشین نیست: داری هست که کم اهمیتدیگری از امانت یاینجا جنبه -۳

دهند... هم هنگام ه ستر عورت بیمار میام که اهمیت زیادی بگروهی از پزشکان مرد و زن را دیده
ز بیماران خود بازدید ام که روزانه امعاینه و هم هنگام عمل و پس از آن... حتی برخی پزشکان را دیده

پوشانند... اگر کنند و اگر متوجه شدند عورت او مکشوف است بدنش را با مالفه یا لحاف میمی
هر کس که مسلمانی »پوشانند و دیدند بیماری که بیهوش است بدنش لخت شده به سرعت او را می

 «...را در دنیا بپوشاند خداوند او را در دنیا و آخرت خواهد پوشاند

ها موجود است بسیار کم است، اما با این وجود باید در این مورد ما اهمالی که در برخی بیمارستانا
 این مساله یکدیگر را نصیحت کنند... یهشدار داد تا پزشکان و پرستاران درباره

در اتاق عمل  دادم...های کوچک را انجام میوقتی تازه کار بودم برخی عملگفت: دکتر حارث می
شدم مگر پس از آماده ز بیهوشی، بیمار باید آماده سازی شود... من معموال وارد اتاق عمل نمیپس ا

 بدن او پوشیده بود و تنها محل جراحی باز بود... یسازی بیمار... یعنی وقتی که همه

مل شود دیدم در حالی سازی بیمار وارد اتاق عمل شدم... جوانی را که قرار بود عیک بار هنگام آماده
که بیهوش به پشت بر روی تخت عمل افتاده بود و هیچ لباسی به تن نداشت! ظاهرا پرستارانی که 

آوردند او را لخت کرده بودند اما پرستارانی که باید لباس عمل را تن او باید لباس او را در می
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کرد آنجا بود اما انگار نه ا را چک میهکردند هنوز او را نپوشانده بودند... پزشکی که باید دستگاهمی
 توانم بیش از این توضیح دهم!تازه بعدا بدتر هم شد که نمیانگار! 

شود حرفش را زد... زنان بیمار را کامال لخت بر اتاق عمل که نمی یگوید: دربارهخانم دکتر ساره می
صص بیهوشی و گذرند.. حتی ممکن است در اتاق عمل پزشکان مرد متخروی تحت عمل می

 دانشجوهای پسر و دختر باشند...

گه: ما که اینجا همه پزشکیم! گویم: بیمار رو بپوشونین... رئیس گروه پزشکی میها میبعضی وقت
گم: حاال که پزشکیم باید مردم رو کشف عورت کنیم؟! اما طمئنم اگه همسر خودش بود با خودم می

 !داد اینطور باهاش رفتار کننیاجازه نمی

برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاید باید بگویم: این دو حادثه که برایتان نقل کردم بسیار نادر هست اما 
 برادران و خواهران پزشک و پرستار متوجه این قضایا باشند آن را نقل کردم...برای آنکه 

 تواضع و فروتنی... -۴

 شناخت احکام شرعی مربوط به عالج بیماران در حد توان: -۵

ای پزشک شایسته است که یک شناخت حداقلی نسبت به علوم فقهی و احکام عبادات داشته بر
مسائل شرعی مربوط به بیماری خود خواهند پرسید... همینطور  ی... چون مردم از وی دربارهباشد

 ها توضیح دهد...چگونه وضو و نمازشان به آن یشود دربارهالزم می

ند، نه اینکه از نماز بدشان بیاید... بلکه چون چگونگی وضو و نماز خوانبعضی از بیماران نماز نمی
کنیم که نماز خودشان را ترک نکنند، بیمار را بلد نیستند... وقتی بعضی از بیماران را نصیحت می

گویند: چطور نماز بخونم  در حالی که لباسم نجسه؟! چطور نماز بخونم در حالی که تختم رو به می
 قبله نیست!

 کسی مسئول این بیماران است؟چه 

پزشک موفق احکام مربوط به نجاسات و لمس عورت و مسائل مربوط به آن از جمله باطالن وضو و 
تواند جمع احکام مربوط به جمع بین دو نماز در صورت نیاز و اینکه کی و میان چه نمازهایی می
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دهد... گیرد و به بیماران خود آموزش میببندد و احکام مربوط به قبله و نماز و وضو و تیمم را فرا می
کند... امروزه یادگیری این مسائل بسیار ساده بیمار را در صورت توانایی برای نماز صبح بیدار می

های مربوط به فتاوای پزشکی و احکام شرعی مربوط به بیماران در دسترس است و است زیرا کتاب
 اده کنند...توانند به راحتی از آن استفپزشک و بیمار می

 گواهی دروغ: -۶

برخی ادارات دولتی برای دادن مرخصی یا بازنشتگی یا کمک مالی یا دیگر امتیازات به کارمندان 
 خود نیاز به گزارش پزشکی دارند...

اینجا برای پزشک الزم است که در صورت گواهی دادن یا نوشتن گزارش، شهادتش مطابق با واقعیت 
ستی باعث نشود گزارشی خالف واقع بنویسند که در این صورت شهادت باشد، و خویشاوندی یا دو

گاه »فرماید: زور داده و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره آ
سپس « شرک به الله و بدرفتاری با پدرو مادر...»الله... فرمود:  یگفتند: آری ای فرستاده« نسازم؟

و آنقدر این را تکرار کرد « و سخن دروغین... و سخن دروغین...»کت ماند... آنگاه فرمود: مدتی سا
 14شود...که فکر کردیم دیگر ساکت نمی

 انتقاد نکردن از دیگر پزشکان در برابر بیماران: -۷

کنند... اما دچار نوعی خود و پرستار با تالش و کوشش در شغل خود پیشرفت می گاه پزشک
کنند... در مقابل از کار دیگر پزشکان ایراد شوند و به شدت از کار خود تعریف مییفریفتگی م

ها را به سوی خود جلب کنند... ممکن است بیماران از پزشکی که وقت خود گیرند تا بیماران آنمی
... بیماری دو کنند خوششان نیاید به ویژه اگر خالف واقع باشدرا صرف تعریف و تمجید از خود می

نوع است: بیماری دل که یک بیماری معنوی است و بیماری بدن که یک بیماری حسی است... چه 
 خوب است که یک پزشک، طبیِب هر دو باشد...

                                                           

 به روایت بخاری و مسلم. - 14
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 بر بستر مرگ

 در صورتی که بیمار در بستر مرگ باشد پزشک باید چکار کند؟

دیک است سنت این اگر مشخص شد که بیمار در حال مرگ است و گمان غالب بر این بود اجلش نز
به »فرماید: است که شهادت ال اله اال الله به او تلقین شود... رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می

 15«...مردگانتان )یعنی کسانی که در حال مرگ هستند( ال اله اال الله را تلقین کنید

 ال الله که مرگت نزدیکه!تلقین باید با نرمی باشد... مثال نباید بگویی: هی فالنی بگو ال اله ا

درستش این است که نزد او خداوند را یاد کنی و تشهد بگویی... و او با شنیدن تشهد او یادش بیاید و 
 تشهد بگوید...

بله، اگر کافر باشد اشکال ندارد به طور صریح به او بگویی: بگو: ال اله اال الله... چون پیامبر ـ صلی 
ای ای عمو؛ بگو ال اله اال الله... کلمه»ه عمویش هنگام وفات فرمود: الله علیه وسلم ـ نیز خطاب ب

و به نوجوان یهودی که به عیادتش رفته بود و در بستر «... که بتوانم به خاطر آن نزد الله از تو دفاع کنم
دنیا  و آنقدر آن را تکرار کرد که آن را گفت و از« ای پسر... بگو ال اله اال الله...»مرگ بود فرمود: 

حمد و سپاس از آن الله است که او را از »رفت... سپس رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
 16«...آتش نجات داد

برای کسی که نزد شخص در حال احتضار 
است شایسته است او را نسبت به پروردگارش 
مطمئن کند... چون ممکن است ذهن او 

 ها و فقرش باشد...مشغول فرزندان و قرض
را به یاد او بودن خداوند  رّزاقبنابراین باید 

                                                           

 به روایت مسلم. - 15
 به روایت احمد. - 16
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 و اینکه او بندگانش را ضایع نخواهد کرد... تا آنکه با خیال راحت از این دنیا برود... بیاورد
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 پزشکان و دعوت
های تبشیر و روش یمطلبی بود دربارهکردم... های تبشیری مطالعه میفعالیت یداشتم درباره

نیازهای مردم... از جمله مسائل مهمی که آنجا نوشته بود سخن یکی از  ها واستفاده از فرصت
هر جا انسانی باشد درد هم هست، و هر جا که درد باشد نیاز به »های پزشکی تنصیری بود: سازمان

پس از « پزشک است و هر جا نیاز به پزشک باشد فرصت مناسب برای تبشیر موجود است...
ها و تبشیر پزشکی تحقیق کردم... از تالش یهای آنان در زمینهشتال یخواندن این متن درباره

 اند وحشت زده شدم...امکاناتی که برای این کار در نظر گرفته

 یکه وابسته به موسسه« عملیات بین المللی برکت»برای مثال، یکی از موسسات تنصیری به ام 
ـ « پت رابرتسون»یکایی به نام است و ریاست آن را یک مبشر آمر« رادیویی مسیحی یشبکه»

ای بالغ ـ بر عهده دارد... این موسسه با هزینه 1912کاندید ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال 
( را تجهیز و تبدیل به بیمارستان L50-1011بر بیست و پنج میلیون دالر یک هواپیمای الکهیلد )

های جراحی و بستری را مورد نیاز برای عملتجهیزات  یپرنده کرده است. این بیمارستان پرنده همه
دهد... هر سفر این هواپیما یک هفته در خود دارد و مناطق مختلفی از جهان را تحت پوشش قرار می

دهد... اما در خدمات خود را به صورت کامال مجانی انجام می یکشد و همهتا ده روز به طول می
 !حقیقت این کار مجانی مسیحی کردن مردم است

مسیح ـ علیه  یشود... سپس به مدت ده دقیقه دربارهدین بیمار سوال می یزیرا پیش از معاینه درباره
گویند... سپس السالم ـ و دین نصرانی و ضرورت جستجوی نجات در آغوش مسیح با وی سخن می

چند روز به ها را مطالعه کند و پس از خواهند آندهند و از او میبه او مقداری کتاب و جزوه می
 اند بیاید!جایی که تعیین کرده

توانایی این کار را  ،مسلمان عجیب است... یک بیمارستان مجهز پرنده... آیا امت یک میلیاردِی 
اند و آن را یک سوم علم )پزشکی( را ترک کرده»ندارد؟! خداوند رحمت کند امام شافعی را که گفت: 

 «...اندبه یهود و نصارا سپرده
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اطمینان یابیم این است که پزشک شود به اهمیت دعوت در مجال پزشکی که باعث می ایمساله
مردم  یشود؟ معموال همهها بیمار نمیدیگران دارد... کدام یک از انسانای با زندگی ای ریشهرابطه

بینی مردم برای شفا به نزد پزشکان شود... برای همین است که میکارشان به پزشک کشیده می
کنند به پزشکان احترام بگذارند و با وند و برای معالجه حاضرند هر بهایی بپردازند و سعی میرمی
خوبی داشته باشند... بنابراین چه خوب است که پزشکان این موقعیت را برای نصیحت  یها رابطهآن

فتاری با خوش ر یمردم غنیمت شمارند... زنان را در مورد حجابشان نصیحت کنند و مردم را درباره
 پدر و مادر یا عدم ترک نماز یا هشدار از افتادن در فحشاء هشدار دهند...

قضایای مربوط به عقیده از جمله بستن تعویذها و  یها نصیحت بیماران دربارهاین یتر از همهو مهم
ا های پزشک رها و دیگر امور خرافی... بیمار معموال در حالتی از ضعف قرار دارد که حرفمهره
ها به سوی نور گام پذیرد... شاید یک سخن کوتاه از جانب تو باعث شود انسانی از تاریکیمی

 بردارد...

 کنند: همکاریآن  یتوانند در زمینههای دعوی که پزشکان میراه

جمله با محتوای مفید از های دیواری ها و بروشورهای سودمند و آویزان کردن روزنامهدیـ توزیع سی
 ضو و نماز بیمار و دعا و صبر و دیگر موضوعات مفید.احکام و

 کوچک صوتی و خواندنی برای مسلمانان و غیر مسلمانان در مطب. یـ فراهم کردن یک کتابخانه

 های اسالمی.توسط کتابفروشی ایجاد یک کتابفروشی برای فروش کتاب و سی دی در سالن انتظارـ 

 ها.های بیمارستانانههای سخنرانی در مساجد و نمازخـ برنامه

 های پزشکی با رویکرد اسالمی.ها و همایشـ برگزاری کنفرانس
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 پزشک و کلیدهای نیکی
ام... متوجه ام و پزشکی را با دیگر مشاغل مقایسه کردهبارها در مورد پزشکان و بیماران فکر کرده

یک سطح فکری و توانایی و  ها معموال با یک قشر از مردم سر و کار دارند که معموال درشدم معلم
 ها مشکل چندانی ندارند...یک نوع برخورد هستند... بنابراین معموال در تعامل با آن

ندارند، بنابراین متوجه شدم مهندسان هم با گروهی از مردم سر و کار دارند که تفاوت چندانی با هم 
بانی و کادر پرواز سر و کار دارند ها تنها با کابین خلشود... همینطور خلبانچندان دچار مشکل نمی

 ها و معمارها و آهنگران و نجارها...نه با مسافران... همینطور کاپیتان

های باهوش و تیز کنند... آدمنشیند و بیماران مختلفی به او مراجعه میاما پزشک در مطب خود می
شود... و برخی هم میها را متوجه فهمند و پزشک هم حرف آنکه خیلی راحت منظور پزشک را می

تواند حرفش را به فهمند و پزشک هم نمیدارای سطح فهم پایینی هستند که حرف پزشک را نمی
 ها بفهماند... ببخشید جناب دکتر متوجه نشدم چی گفتین! بیشتر توضیح بده!آن

خدا منظورت چیه دکتر؟ از کنند... هایشان اذیت میبعضی هم بد فهم هستند و دکتر را با حرف
بترس اینقدر برام دارو ننویس مگه من چقدر پول دارم؟ این همه آزمایش برای چیه؟ مگه سر گردنه 

 است؟

هایشان شوند و شاید پزشک را با حرفبعضی هم حسن ظن دارند... بعضی دیگر زود عصبانی می
شم! وقتی بلد نویسی و من خوب نمیدونی... اینقدر برام دارو میناراحت کنند: دکتر تو هیچی نمی

 تو بیفته! هزنی؟ بیچاره آدمی که سر و کارش بنیستی مردم رو معالجه کنی خوب چرا مطب می

های گوناگون... بزرگ و ها و گویشبخیلن... باز زبان بعضی... برخی کریم... صبورندبرخی 
 کوچک... غنی و فقیر...

به  ه کند و با بیماران صبور و شکیبا باشدبنابراین پزشک باید خود را برای تعامل با هر موقعیتی آماد
 ویژه با کهنساالن و کودکان و با کسانی که بر اثر حادثه وحشت زده هستند...
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تر از مومنی کند نزد خداوند محبوبکند و بر آزار آنان صبر پیشه مینشینی میمومنی که با مردم هم
کند... چنانکه رسول الله ـ صلی ر نمیاست که با مردم نشست و برخاست ندارد و بر آزار آنان صب

 الله علیه وسلم ـ فرموده است...

 از جمله کلیدهای خیر:

 مهربانی با بیمار و احوال پرسی با او... -1

 های مفید و اهدای آن به بیماران...دیها و سیآماده داشتن کتاب -2

ثیر بر آنان از طریق نصیحت و مهربانی با خانواده و همراهان بیمار و تحمل سواالت آنان و تا -3
 خیرخواهی...

برای اجر و پاداش، زیرا مسلمان اگر به  بازدید روزانه از بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند -4
 های بهشت است...عیادت برادر مسلمان خود برود تا وقتی که بازگردد در باغ

 «...برادرت صدقه است یلبخند تو در چهره»بیمار... زیرا  یدر چهرهتبسم  -4

هر کس در راه برآورده ساختن نیازهای برادرش »راهنمایی بیمار و پاسخ دادن به سواالت وی زیرا  -6
 «...باشد خداوند نیز نیازهای او را برآورده خواهد ساخت

در نظر داشتن اجر و پاداش هنگام کشیک و ترک خانواده... چه بسا این کار زیر این سخن پیامبر  -2
یک روز مرز داری در راه خدا بهتر از دنیا و ما فیها »صلی الله علیه وسلم ـ قرار گیرد که: ـ 

  17«...است

اند: کسی که عجله در تشخیص بیماری، و دقت در نوشتن دارو... و آنطور که فقها گفته دوری از -1
 شود...پزشک نیست اگر پزشکی کند جریمه می

هر کس عورت مسلمانی را بپوشاند خداوند در روز قیامت او » تالش برای ستر عورت بیماران و -9
 18«...را خواهد پوشاند

                                                           

 به روایت بخاری. - 17
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دوری از گپ و گفتگوی زیادی با یک بیمار و معطل کردن دیگر بیماران در خارج از مطب...  -13
 اند و وقتشان کم است...زیرا بسیاری از این بیماران شاید کار یا کودکان خود را رها کرده

                                                                                                                                                                                     

 به روایت مسلم. - 18
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 رنماز بیما
ای برای دیدار با بیماران و همدردی چند وقت پیش با تعدادی از دوستان تصمیم گرفتیم هیات خیریه

 ها و کمک به آنان در صورت نیاز، تشکیل دادیم...با آن

... اولین بیمارستانی که از آن دیدار کردیمها به نوبت دیدار میتعدادمان کم بود... از بیمارستان
ها کردیم و هدایایی به آنمیگی با پانصد تخت خواب بود... از بیماران دیدارکردیم بیمارستان بزر

گفتیم... اما چیزی که های شرعی آنان پاسخ میدادیم و به پرسشها را دلداری میدادیم... آنمی
خواندند! هر کدم هم عذر باعث شد جا بخوریم این بود که بیش از چهل درصد آنان نماز نمی

با هم  خواستند نمازها را تا وقتی که وقتشان تمام شود داشت... مثال بعضی میخاص خودش را 
گفت: چطور نماز بخونم در حالی که تخت من رو به قبله نیست! یکی دیگه یکجا بخوانند! یکی می

 شهگفتند: لباسم نجسه نمیتونم وضو بگیرم! بعضی میتونم نماز بخونم چون نمیگفت: نمیمی
 عذرها... از این! و خونمبنماز  باهاش

ها را آسان کرده و شریعت هرگونه سختی را از میان برداشته است... و در حالی که خداوند کار آن
همراه سختی آسانی قرار داده... بنابراین باید بدانیم که نماز در هیچ حالی از مسلمان ساقط خداوند 

 ...در حال فقدان عقل به سبب جنون یا بیهوشیشود مگر نمی

در اینجا به طور مختصر روش وضو و نماز 
 دهیم:بیمار را توضیح می

در مورد وضو، ممکن است بیمار چند حالت 
 داشته باشد:

اش سخت نباشد و آب برایش اگر بیماری -1
زیانی نداشته باشد مانند کسی که سردرد یا 

 کند. تیّممدرد دارد جایز نیست که دندان

باعث تشدید  اما اگر استفاده از آب -2
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 بگیرد. تیّممشود اجازه دارد اش میبیماری

 تیّمماگر بیمار به سبب ناتوانی یا ترس از بیشتر شدن بیماری نتوانست وضو بگیرد با خاک پاک  -3
 فرماید:کند، زیرا خداوند متعال میمی

 19چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ         ٹ ٹ چ

 دیاردهک یکینزد زنان با ای آمد حاجت یقضا از شما از یکی ای ال سفر بودیدو اگر بیمار یا در ح»... 
 ...«دینک ّممیت ک[پا] کخا با پس دیافتین یآب و

تواند تیمم کند دیگری او را تیمم دهد، به این صورت که دو دست وی را به خاک اگر خود وی نمی
اس یا تخت او نجس بود و نتوانست لببزند سپس به صورت و دو کف دست او بکشد، و اگر بدن یا 

 فرماید:آن را از بین ببرد یا پاک کند، جایز است در همان حالت نماز بخواند زیرا الله متعال می

 20چ ھ ہ ہ ہ چ

 «پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...»

ان دارد و در این حالت کسی که به سبب زخم یا شکستگی یا بیماری استفاده از آب برایش زی -4
بگیرد، و اگر برایش امکان داشت جاهای  تیّممتواند ای که آوردیم میدچار جنابت شده بر اساس ادله

 بگیرد. تیّممسالم بدنش را بشوید واجب است که این کار را انجام دهد و به جای بخشی که نشسته 

و نه کسی بود که برایش آب یا خاک  اگر بیمار جایی بود که نه آب در اختیار داشت و نه خاک -4
خواند و اجازه ندارد نمازش را به تاخیر بیندازد زیرا کند و نماز میبیاورد با قلب خود نیت وضو می

 فرماید:خداوند متعال می

 21چ ھ ہ ہ ہ چ

                                                           

 .6مائده:  - 19
 .16تغابن:  - 20
 .16تغابن:  - 21



63 
 

 عاشقی در اتاق عمل

 «پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...»

هنوز درمان اختیار باد است و ریزی یا خروج بیدرار یا خوناختیار ابیماری که دچار ریزش بی -6
هایی از لباس یا بدنش که نشده باید برای هر نماز بعد از وارد شدن وقِت آن وضو گیرد و قسمت

پاک بپوشد. اگر برایش امکان  یتواند برای نماز یک لباس جداگانهنجس شده را بشوید یا اگر می
یا دیگر جاهای بدنش  ارد که از رسیدن نجاست به لباسبه یا چیزی بگذدارد که بر روی آلت خود پن

 جلوگیری کند، بهتر است.

عضو را  یکند و بقیهاگر جایی از بدن بیمار پانسمان است در وضو و غسل بر آن مسح می -2
عضو برای او ضرر دارد یا اگر بر آن  یشوید. اما اگر مسح کردن بر پانسمان یا شستن بقیهمی

 عضومسح کند )مانند سوختگی( ]نیازی به شستن آن تواند آن را بشوید یا هایی بود که نمیخمز
 کند. تیّممنیست[ و کافی است پس از پایان وضو 
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 روش نماز بیماران
اند که هر کس توانایی ایستادن را ندارد باید نشسته ـ به هر صورتی که اهل علم بر این اجماع کرده

 خواند.تواند ـ نماز بمی

اش به سوی قبله است بر پهلو در حالی که چهره اگر نتوانست به صورت نشسته نمازش را بخواند
آورد و مستحب است که بر پهلوی راست خود باشد. اگر نتوانست بر پهلو نماز نماز را به جا می

یاورد. زیرا بخواند به پشت بخوابد و در صورت امکان پاهایش به سوی قبله باشد و نماز را به جا ب
ایستاده نماز بخوان؛ اگر : »فرمودرسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به عمران به حصین 

]به روایت بخاری[. نسائی این قسمت را نیز « نتوانستی نشسته، و اگر توانایی نداشتی به پهلو خوابیده
 «.ز بخوانای نماو اگر نتوانستی در حالی که به پشت خوابیده»روایت کرده که: 

تواند ایستاده نماز بخواند اما توانایی رکوع و سجده را ندارد باید ایستاده نماز بخواند و کسی که می
کند( سپس از رکوع بلند رکوع کمی خم می یبرای رکوع اشاره کند )یعنی بدن خود را به نشانه

کند زیرا ا خم میسجده کمی خود ر یشود. هنگامی که خواست به سجده رود باز به نشانهمی
 فرماید:خداوند متعال می

 22چ پ پ پ چ

 «.فروتنانه برای الله بپا خیزید»...

 «.ایستاده نماز بخوان»و به دلیل این سخن رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ که فرمود: 

ل نیت اگر بیماری فرد شدید بود یا دچار فلج بود و نتوانست با سر به سجده یا رکوع اشاره کند در د
کند، و اگر کسی نبود که او را به سمت قبله راهنمایی کند و نتوانست خود به سوی رکوع و سجده می

 گزارد.قبله نماز بخواند به هر سمتی که توانست نماز می

                                                           

 .231بقره:  - 22
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توانند نماز را به صورت کامل ادا کنند، خوانند چون نمیاند نماز نمیبعضی از بیماران که عمل کرده
وضو بگیرند، یا چون لباسشان نجس است؛ اما این اشتباه بزرگی است، زیرا ترک نماز  توانندیا نمی

 جایز نیست بلکه هر کس باید به هر صورت که استطاعت دارد نماز بخواند.

 23چ ھ ہ ہ ہ چ

 «پس تا جایی که در توان دارید تقوای الله را پیشه سازید...»

، که این «ام را قضا خواهم کردزهایی که ترک کردههر وقت خوب شدم نما»گویند: بعضی بیماران می
سهل انگاری است، زیرا نماز را باید بر حسب شرایط در وقت آن خواند و تاخیر آن از وقتش جایز 

 نیست.

اگر بیمار یا هر کس دیگر از نماز خواب افتاد یا از یادش رفت نماز بخواند واجب است هر وقت که 
مد، نمازش را بخواند و جایز نیست تا وقت بعدی همان نماز به از خواب بیدار شد، یا یادش آ

هر کس از نمازی به خواب افتاد »فرماید: تاخیرش اندازد زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
 «.ای جز آن نداردیا فراموشش کرد، هرگاه بیادش آورد آن را به جای بیاورد و کفاره

تواند اجازه دارد نماز ظهر و عصر را در وقِت آن برایش سخت بود مینمازها  یاما اگر خواندن همه
به این  ، همراه هم بخواند.24با هم بخواند و نماز مغرب و عشاء را نیز به صورت جمع تقدیم یا تاخیر

خواند و اگر خواست ظهر را دیرتر همراه صورت که اگر خواست عصر را زودتر همراه با نماز ظهر می
خواند و یا مغرب را دیرتر آورد، و اگر خواست عشاء را زودتر همراه با مغرب میی میبا عصر به جا

 شود.خواند. اما نماز صبح با هیچ نماز دیگر جمع نمیهمراه با عشاء می

                                                           

 .16تغابن:  - 23
. مثال نماز ظهر و عصر را در وقت نماز ظهر نماز اولتقدیم یعنی خواندن دو نماز )مثال ظهر و عصر( در وقِت  جمع - 24

بخواند. جمع تاخیر نیز یعنی خواندن دو نماز در وقت نماز دوم، مثال خواندن نماز ظهر و عصر در وقت نماز عصر. 
 )مترجم(
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 بیماران یاحکام روزه

هر بیماری که روزه برایش سخت باشد برای وی جایز هست که روزه نگیرد، زیرا خداوند متعال 
 اید:فرممی

 25 چڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ

 «و هرکه بیمار یا مسافر بود تعدادی از روزهای دیگر ]را روزه گیرد[...»

 اما در صورت بیماری خفیف مانند سرفه یا سردرد، روزه نگرفتن جایز نیست.

وردن شود و فرد بیمار در طول روز نیاز به خاگر روزه باعث تشدید بیماری یا تاخیر شفای بیمار می
دارو دارد، جایز است که روزه نگیرد و روزه گرفتن برای وی مکروه است، زیرا خداوند متعال 

 فرماید:می

 26چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ

 «خواهد...الله برای شما خواهان آسانی است و برای شما سختی نمی»

کند، و اگر ضا میگیرد و بعدا آن را قشود، روزه نمیاگر روزه باعث بیهوشی و از حال رفتن او می
دار بود و سپس بیهوش شد و پیش از مغرب یا بعد از آن به هوش آمد اگر ]تا پیش از صبح روزه

اش مغرب[ چیزی نخورده یا ننوشیده باشد روزه
اما کسی که بیهوش است یا به  صحیح است.
اند و اش به او مسکن تزریق کردهسبب بیماری

کمتر  اگر سه روز یاباعث بیهوشی او شده، 
اش را قضا کند باشد ـ قیاس بر بیمار ـ باید روزه

و اگر بیش از سه روز بیهوش بود با قیاس بر 

                                                           

 .114بقره:  - 25
 .114بقره:  - 26
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 کسی که عقل خود را از دست داده قضایی بر وی نیست. ]به نقل از فتاوای عالمه بن باز[.

 بیماری که امید به شفای او هست و منتظر بهبود کامل است )مانند کسی که عمل جراحی کرده
 آورد.گیرد و پس از بهبودی قضای آن را به جا میاست( اگر روزه برایش سخت باشد روزه نمی

( و که امید شفایش نیست ]یا بسیار کم است[ )مانند بیماران سرطان و نارسایی کلیه اما بیمار مزمن
ستمند به همینطور پیر ناتوان که توانایی روزه و قضای آن را ندارد به جای هر روز روزه به یک م

 دهد. )برای کشورهای ما برنج(.یک صاع )یک کیلو و نیم( از غذای رایج آن سرزمین می یاندازه

اما کسی که امید شفا دارد اما پیش از آنکه وقت قضا پیدا کند از دنیا برود نه بر وی و نه بر اولیای وی 
نیت قضای روزه پس از  رمضان عمل جراحی نموده و به 24هیچ چیزی الزم نیست. )مثال کسی که 

او هیچ  یرمضان از دنیا رفته است؛ برای چنین کسی و خانواده 33بهبودی کامل روزه نگرفته، اما در 
 قضا یا غذا دادنی الزم نیست(.

هر کس بر اثر بیماری روزه نگرفت، سپس بهبودی یافت و توانایی قضا را پیدا کرد اما به سبب 
ا نکرد و از دنیا رفت از اموال وی در برابر هر روز به یک مستمند های خود را قضانگاری روزهسهل

شود. اما اگر کسی از خویشاوندانش به جای او روزه گیرد بهتر است زیرا رسول الله ـ غذا داده می
ای بر گردن او باشد ولی او به جایش روزه هر کس بیمرد و روزه»فرماید: صلی الله علیه وسلم ـ می

 33رمضان عمل جراحی کرد، سپس به نیت قضا روزه نگرفت و در  24ل: شخصی در )مثا« گیردمی
هایش را به جای نیاورد و در رمضان شفای کامل به دست آورد، اما به علت سهل انگاری قضای روزه

این شخص باید به جای او قضا کنند یا به جای هر روز به یک  یماه حج از دنیا رفت. خانواده
 د(.مستمند غذا دهن

اش روزه نگرفته و به سبب عدم توانایی قضای روزه به هر کس که به سبب مزمن بودن بیماری
اش درمان شد نیازی به قضا ندارد زیرا مستمندان غذا داده، سپس در پی پیشرفت پزشکی بیماری

در آنچه را در زمان بیماری بر وی واجب بوده انجام داده است. ]بر اساس فتوا هیئت دائمی فتوا 
 عربستان[.
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اش را خود را بخورد و روزه یکسی که بر اثر گرسنگی تا تشنگی احساس خطر جانی کرد باید روزه
بعدا قضا کند زیرا حفظ جان واجب است، اما جایز نیست به صرف سختی یا خستگی یا توهم 

 خود را افطار کند. یبیماری روزه

آن  ن العالج و پیران( به دو صورت است: یکی اینکهغذا دادن به مستمندان به جای روزه )برای بیمارا
را در آخر ماه قرار دهد و به سی مستمند در پایان ماه غذا دهد، و همچنین جایز است که به یک 

 مسکین سی روز غذا دهد.
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 سخنی با همراهان بیمار
با او ن شود، در بیمارستابعضی از مردم وقتی کسی از نزدیکان یا دوستانشان دچار بیماری می

 پردازند.مانند و به خدمت و همدردی و دلداری او میمی

ممکن است همراه بیمار بیدار باشد در حالی که بیمار خوابیده است یا بر اثر مسکن بیهوش است... 
ها است، چه رسد به اینکه آن بیمار از بیدار ماندن مومن برای برادر مومن یکی از بزرگترین نیکی

انند پدر یا برادر یا همسر... شکی نیست که در این صورت اجر او بیشتر خواهد خویشاوندان باشد م
 بود...

هر کس به عیادت بیماری برود در میان ثمرات بهشت »فرماید: پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
این در گر ا«... خواندچیند، و هفتاد هزار فرشته برای او آمرزش میخواهد بود انگار دارد آن را می

کسی که همراه با بیمار و در خدمت اوست و با وی همدردی  یمورد عیادت کننده باشد، درباره
 توان گفت؟کند چه میمی

آورند سپس های بزرگ را به دست میها و پاداشاین نیکی یاما با این وجود، برخی از همراهان همه
.. زیرا همراه بیمار معموال از کارهایی که در .دهندشوند بر باد میآن را با اشتباهاتی که مرتکب می

آید که: همراه بیمار چطور شود، اینجا این سوال پیش میخانه و محیط کار به آن عادت کرده دور می
 تواند وقت خود را بگذراند؟می

شرعی  یتواند بر روی بیمار رقیهاین بستگی به محل نگهداری بیمار دارد... مثال در بیمارستان می
 فرماید:خواند... الله متعال میب

 27 چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ

 «.مینکیم نازل قرآن از است رحمت و درمان یهیما مؤمنان یبرا را آنچه ما و»

 فرماید:و می

                                                           

 .12اسراء:  - 27
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 28 چ ې ې ې ې ۉ ۉ چ

 «.اید هدایت و درمان استبگو: آن ]قرآن[ برای کسانی که ایمان آورده»

 ارد...خواندن قرآن بر بیمار تاثیر شگرفی د

                                                           

 .44فصلت:  28
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 در بیمارستان نظامی
دانستم پدرش دچار نزدیکی داشتم و می یگفت: عبدالله جوان صالحی بود... با او رابطهدوستم می

های ویژه بستری شده... بارها در مشکل قلبی است و چند عمل انجام داده و اخیرا در بخش مراقبت
ا شد و دیگر هیچ خبری از دور و بر خود بیمارستان به دیدار او رفتم... بعد از آن دچار وارد کم

ها بیشتر باعث مزاحمت برای پدر او شده بر روی نداشت... دوستم که دید رفت و آمد عیادت کننده
پس از «... عیادت به دستور پزشک ممنوع است»ای نصب کرد به این مضمون: در اتاق او نوشته

خوام به دیدار پدرم و گفت: شیخ، میچند روز در حالی که بسیار مضطرب بود به من زنگ زد 
 بیاین... شاید خوب باشه کمی روش قرآن بخونی...

زود خودم را به بیمارستان رساندم و پیش پدر او رفتم... کامال بیهوش روی تخت افتاده بود... چند 
قلب و فشار و دیگری برای قند و یکی دیگر برای ضربان  یدستگاه به او وصل بود... یکی برای اندازه

 تنفس و ... یک پرستار هم مراقب وضعیت او بود...

نزدیکش شدم و چند کلمه با او حرف زدم اما هیچ پاسخی نداد... گفتم: فالنی... اگه صدام رو 
 شنوی انگشتت رو تکون بده... اما هیچ حرکتی نکرد...می

الک یوم الدین... الله ال شروع کردن به خواندن قرآن... الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، م
 اله اال هوا الحی القیوم...

ها بوق زد... پرستار به سرعت خودش را کمی تکان خورد اما چیزی نگفت... ناگهان یکی از دستگاه
به آن رساند و کمی در آن دست آورد... صدای بوق هشدار دستگاه دیگری بلند شد... پرستار دوباره 

ها بود و من ه سوم به صدا در آمد... پرستار همینطور مشغول دستگاهدستگاکمی در آن دست آورد... 
 در حال خواندن قرآن بودم...

من اما «... This Qoran.. This Qoran»کرد گفت: دوستم به پرستار که با تعجب به ما نگاه می
و برای او دعا  به خواندن ادامه دادم و توجهی به آنها نکردم... حدود نیم ساعت به خواندن ادامه دادم

 کردم و سپس بلند شدم که بروم...
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زد... توی سخنانش متوجه این کلمات و با او به انگلیسی حرف می بودعبدالله اما پیش پرستار 
 شدم: قرآن... اسالم...

 عبدالله از من تشکر کرد... 

دن؟! چرا کرها برای چی این همه سر و صدا میگفتم: من که نفهمیدم چه گذشت... این دستگاه
 پرستار اینقدر تعجب کرده بود؟!

داره و چند تا عمل روش انجام دادن...  یدونی که پدرم مشکل قلبخیلی عجیبه شیخ... می گفت:
خون رسانی دچار توقف شد... پزشک که پیش بینی چنین چیزی رو  یتوی آخرین عمل ناگهان دوره

اده نکرده بود، برای همین سریع بهش پمپ نکرده بود پیش از عمل دستگاه برقی پمپاژ خون رو آم
ای نداشت چون خون به دستی وصل کرد و از یکی از پرستارا خواست پمپ کنه... اما این کار فایده

 مدت پنج دقیقه حرکت نکرده بود و پدرم نزدیک بود بمیره... اما خدا رحم کرد...

قدر پایین اومد که به چهل رسید... بعد از پایان عمل پدرم رو به اتاقش بردن... فشار خونش اون
ای برای همین پزشک دستور داد مادهای فشارش رو ببرن باال اما نتونستن... خواستن به هر وسیله

شیمیایی بهش تزریق کنن تا فشار خونش باال بره... این ماه خیلی خطرناکه، برای همین پزشک اجازه 
شه... بهش همین چون معموال باعث مرگ بیمار می ده بیش از دوازده درجه به بیمار تزریق کنننمی

ای نداشت... باز مقدار تزریق کردن اما حالش بهتر نشد... یه درجه بیشتر بهش تزریق کردن اما فایده
هم بیشتر کردن تا اینکه فشارش به شصت و 
هفت رسید... بعد تزریق رو متوقف کردن، با 
وجود اینکه هنوز فشارش پایین بود... بعدش 
هم آوردنش روی این تخت و این پرستار رو 

 برای مراقبت وضعیتش گذاشتن پیشش...

اما همینکه شما شروع به خوندن قرآن کردین 
فشار پدرم شروع کرد به باال رفتن... شصت و 
هشت.. شصت و نه... هفتاد... اینجا بود که 
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رای کم کردن فشار تزریق کرده دستگاه شروع به کرد به بوق زدن... پرستار هم حجم اون ماده رو که ب
بودن کم کرد... دوباره فشارش شروع کرد به باال رفتن... هفتاد و پنج... هشتاد... نود... تا اینکه به 

 صد و بیست و یک رسید...

ها و اون همه دم و دستگاه و ها و متخصصحاال دونستی چرا پرستار تعجب کرده بود؟! چون پزشک
 !ای نداشتهیچ فایدهدارو 

کجاست پزشکی؟! چه شد آن همه تجربه؟ داروها به چه کار آمد؟ پاک و منزه است آنکه قرآن را 
 نازل نمود...

  29 چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ

 «.مینکیم نازل قرآن از است رحمت و درمان یهیما مؤمنان یبرا را آنچه ما»

 تواند با خواندن این آیات، بیمار را رقیه نماید:همراه بیمار می

 های آسیب دیده یا سر بیماری...فاتحه و سپس فوت کردن بر قسمت یفت بار خواندن سورهه

در حدیث ابوسعید خدری آمده که چند تن از اصحاب پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در سفری 
 بودند و از کنار یکی از قبایل عرب گذشتند و از آنان خواستند مهمانشان کنند، اما از پذیرش آنان سر

 باز زدند...

آن اصحاب در کنار راه نشستند... در همین حال بزرگ قبیله را مار گزید... یکی از آنان به نزد 
خواند؟ سرور قبیله را مار گزیده... یکی از اصحاب اصحاب رفت و گفت: آیا کسی از شما رقیه می

رئیس قبیله بهبود یافت... گفت: بله... سپس به نزد او رفت و با فاتحة الکتاب بر وی رقیه خواندن و 
سپس بزرگ قبیله یک گله گوسفند به او داد، اما او نپذیرفت و گفت: تا نزد پیامبر ـ صلی الله علیه 
وسلم ـ بروم و به وی بگویم... نزد رسول خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ آمد و داستان را برای وی بازگو 

سپس « چگونه دانستی که این سوره رقیه است؟»کرد... پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمود: 
 ]متفق علیه[.« ها ]هدیه[ را بگیرید و سهمی نیز به من بدهیداز آن»فرمود: 

                                                           

 .12اسراء:  - 29
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هَ  َأْسَأُل »های فلق و ناس. هفت بار گفتن و الله احد و سورههمچنین هفت بار خواندن قل ه  الل 
هِ  ِباْسِم . » [ابوداوود و ترمذی« ]َیْشِفَیَك  َأْن  اْلَعِظیِم  اْلَعْرِش  َرب   اْلَعِظیَم،  َشْيء   ُکل   ِمْن  َأْرِقیَك  الل 
، َعْیِن  َأْو  َنْفس   ُکل   َشر   ِمْن  ُیْؤِذیَك، هُ  َحاِسد  هِ  ِباْسِم  َیْشِفیَك  الل   . ]به روایت مسلم[« َأْرِقیَك  الل 

اِس  َرب   اْلَباَس  َأْذِهْب » اِفي َوَأْنَت  اْشِف  ، الن  ا ُیَغاِدُر  اَل  ِشَفاء   ِشَفاُؤَك  ِإال   اءَ ِشَف  اَل  الش  ]متفق « َسَقم 
 علیه[.

هِ  ِبَکِلَماِت  ُأِعیُذَك » ِة، الل  ام  ة   َشْیَطان   ُکل   ِمْن  الت  ة   َعْین   ُکل   َوِمْن  ، َوَهام  بخاری و دیگران[... «]اَلم 
اِس، َرب   اْلَباَس  َأْذِهْب » اِفي َوَأْنَت  اْشِف  الن  ا ُیَغاِدُر  اَل  ِشَفاء   ِشَفاُؤَك  ِإال   ِشَفاءَ  اَل  الش  ُهم  «... »َسَقم   الل 

ا َلَك  َیْنَکأُ  َعْبَدَك، اْشِف   صحیح ابن حبان[.«]َصالة   ِإَلی َلَك  َیْمِشي َأْو  َعُدوًّ

هرکس به عیادت بیماری برود که هنوز اجلش فرا »فرماید: پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
هَ  َأْسَأُل هفت بار نزد او بگوید: نرسیده و  ؛ الله او را از آن َیْشِفَیَك  َأْن  اْلَعِظیِم  اْلَعْرِش  َرب   اْلَعِظیَم، الل 

 ]صحیح است؛ به روایت ترمذی و دیگران[.« دهدبیماری شفا می

 تواند وقت خود را برای انجام آن غنیمت شمارد:از جمله کارهایی که همراه بیمار می

 های مفید.سودمند. چه قرائت قرآن باشد و یا خواندن دیگر کتاب یمطالعه -1

ایم که در منکراتی شنیده یدوری از جلب توجه نامحرم و روابط ناصحیح. چه بسیار درباره -2
ها شروع شده. برخی از دخترانی که همراه بیمار هستند گاه ها رخ داده یا از بیمارستانبیمارستان

 کنند در حالی که شیطان بیمار نیست!انگاری میتار خود سهلحجاب یا رف یدرباره

 کنم که به همراه بیمار بگویم:فراموش نمی -3
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 !قهرمان باش
بله قهرمان باش، نه ترسو و بی اراده. شاید اگر از بیمار آه و ناله شنیدیم او را سرزنش نکنیم چرا که هر 

بینیم همراه بیمار دست از گریه و شویم که مییزده مانسانی حد تحملی دارد... اما هنگامی شگفت
رود بیمار را برای تحمل شرایطی که دارد تشویق کند دارد! در حالی که از او انتظار میآه و ناله بر نمی

و به او صبر بدهد و الگوی صبر و شکیبایی باشد... اما حال بیمار با چنین همراهی مانند کسی است 
 ش پناه ببرید!که از گرمای آفتاب به آت

گویم: شان را بگیرند. میتوانند جلوی گریهچنین شرایطی نمی شاید برخی از همراهان بگویند که در
اما صبر و مجاهده برای تو زیباتر است. و اصال با گریه و آه و ناله چه سودی خواهی برد؟ حتی اگر 

 بری زیبا پیشه کن...گویم: صاین بیماری باعث شود عزیز خود را از دست دهی باز هم می

آیا »فرمایدک ای بمیرد الله به فرشتگانش میدر حدیث قدسی آمده است: هنگامی که فرزند بنده
ام بنده»فرماید: گویند: آری... میمالئکه می« اش را گرفتید؟ام را گرفتید؟ آیا جگرگوشهفرزند بنده
إنا لله وإنا إلیه راجعون... الله  حمد تو را به جای آورد و گفت:گویند: مالئکه می« چه گفت؟

]صحیح؛ به « حمد بگذارید یدر بهشت بسازید و نامش را خانه یاام خانهبرای بنده»فرماید: می
 روایت ترمذی[.

 بنابراین هنگام شدت زیان و مصیبت و دلتنگی به دعا و شکایت به سوی الله، پناه ببر...

 گفت:دکتر عبدالله می

که فرزند بیمارش را در بغل داشت... مادری که نزدیک به چهل سالش بود...  در حالی پیش من آمد
شد صدای ای از بدنش بود... وضع کودک وخیم بود... میکودک را به سینه فشرده بود گویا تکه

 هایش را از دور شنید...نفس

 پرسیدم: چند سالش هست؟

 گفت: دو سال و نیم...
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ش مشکل داشت... یک عمل جراحی روی او انجام دادیم... بعد اهای قلبیاش کردیم... رگمعاینه
 از دو روز حال کودک خوب بود...

 شه؟پرسید: دکتر کی مرخص میدید میمادرش خیلی خوشحال شد... هر بار من را می

ریزی شدید در حنجره شد که باعث ایست اش را بنویسم کودک دچار خونهمینکه خواستم مرخصی
 اش شد...قلبی

ها گذشت و نتوانستند او را به هوش دک از هوش رفت... پزشکان دور او جمع شدند اما ساعتکو
بیاورند... یکی از همکاران عجله کرد و به مادرش گفت: احتمال داره فرزند شما دچار مغز مرگی 

 شده باشه و فکر کنم امیدی به زنده موندنش نباشه!

یدم آن زن تنها گفت: شفا دهنده الله است... عافیت برگشتم که آن همکار را سرزنش کنم... اما د
خوام اگه شفا براش بهتره شفاش بده... بعد روی صندلی دهنده الله است... سپس گفت: از الله می

 نشست و مصحف آبی رنگش را بیرون آورد و شروع کرد به خواندن قرآن...

کرده بود... همانطور روی تخت پزشکان رفتند و من هم بیرون آمد... وضع کودک تغییر خاصی ن
خواند... افتاده بود... نگاهی به مادرش انداختم... او هم همانطور بود... گاه بر روی کودکش دعا می

 خواند و گاه در حال دعا برای کودکش بود...گاه قرآن می

بعد از چند روز یکی از پرستاران خبر داد که 
م کند... خدا را شکر کردکودک دارد حرکت می

و به مادرش گفتم: ام یاسر مژده بده یاسر داره 
شه... در حالی که داشت کم کم خوب می

کرد گفت: الحمدلله... هایش را پاک میاشک
 الحمدلله...

بعد از بیست و چهار ساعت ناگهان کودک 
قبل شد و  دچار خون ریزی شدیدی مانند دفعه



24 
 

 عاشقی در اتاق عمل

ت ایستاد... یکی از پزشکان پیش او آمد تا قلبش از حرکت ایستاد... دوباره بدن کوچکش از حرک
گوید: مرگ مغزی... اما فقط گفت: وضعیتش را بررسی کند... مادرش شنید که پزشک زیر لب می

 در هر صورت الحمدلله... شفا دهنده خداوند است...

بعد از چند روز باز حال کودک بهتر شد... اما چند ساعت نگذشت که دچار مشکل قلبی شد و 
 ه از هوش رفت...دوبار

بعد از چند روز باز به هوش آمد و دوباره دچار خون ریزی شد... وضعیت عجیبی بود... تا آن وقت 
چنین چیزی ندیده بودم... آن خون ریزی شش بار تکرار شد اما از مادر یاسر جز این را نشنیدیم که: 

 ده...الحمدلله... شفا دهنده الله است... خودش شفا می

های پی در پی پس از شش هفته پزشکان توانستند خون ریزی را کنترل ها و تالشینهپس از معا
خودم او را مغز شد...  یکنند... کم کم یاسر به حرکت آمد... اما ناگهان دچار ورم بزرگی در ناحیه

معاینه کردم... به مادرش گفتم: وضعیت پسرتون خیلی وخیمه... مادرش گفت: الله شفا دهنده 
 و شروع به خواندن قرآن بر روی پسرش کرد... است...

... دو روز گذشت و کودک کم کم داشت به حال طبیعی باز بعد از دو هفته ورم برطرف شد
گشت... اما بعد از سه روز ناگهان دچارا التهاب شدید کلیوی شد که به ضعف کلیه منجر شد و می

 نزدیک بود باعث مرگ او بشود...

گفت: شفا دهنده الله هست... کرد و میم و استوار بود و به خداوند توکل میاما مادر همچنان محک
خواند... چند روز گذشت و تالش پی در پی ما برای عالج آن کودک و بر روی کودکش قرآن می

های یاسر به حالت طبیعی بازگشت اما ادامه داشت... این فرایند بیش از سه ماه طول کشید... کلیه
 ه پایان نرسید... کودک دچار بیماری عجیبی شد که تا آن وقت ندیده بودم...قضیه همینجا ب

اش شد که مجبور شدیم برای خارج کردن جنب در سینه یپردهبعد از چهار ماه دچار التهاب در 
 مایعات آن را باز کنیم...
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ا دهنده است... خواهم او را شفا دهد... او شفگفت: از الله میدید و فقط میمادرش فرزندش را می
 شد...و باز مشغول خواندن قرآن می

دیدم که قرآنش را باز کرده و توجهی به دور و بر خود ندارد... وقتی وارد اتاق ها او را میبعضی وقت
دیدم که از درد فریاد ... بیمارانی را میدیدمها را میشدم انواع بیماران و همراهان آناحیاء می

پشت سر پزشکان -+کردند... و بعضی کردند و همراهانی که گریه میناله می زدند... برخی آه ومی
دویدند... اما او روی صندلی خود نشسته بود و قرآن به دستش بود... نه به فریاد کسی توجه می
 کردم با یک کوه طرفم... زد.. احساس میکرد و نه با پزشک کاری داشت و نه با کسی حرف میمی

بیند و نه حرف دیدم که نه میگذشتم و او را میر اتاق احیاء بود... از کنارش مییاسر شش ماه د
 اش برای خارج شدن مایعات سوراخ بود...کند و سینهزند و نه حرکتی میمی

کردیم این پایان کار اوست... اما مادرش همچنان به خواندن قرآن مشغول بود... صبر فکر می
خدا قسم حتی یک بار با من حرف نزد و نپرسید که حال فرزندش چطور نالید... به کرد و نمیمی

دید... است... مگر اینکه من خودم شروع کنم... شوهرش که بیش از چهل سال داشت گاه من را می
کرد کرد و سعی مییاسر از من بپرسد مادر یاسر به او اشاره می یخواست دربارهاما هر وقت می

 «...شفا دهنده الله است»آورد که به یادش می یه بدهد...آرامش کند و به او روح

بعد از دو ماه حال کودک بهتر شد... او را به بخش کودکان منتقل کردیم... سپس معالجات تکمیلی 
و فیزیوتراپی روی او انجام شد و بعدا کودک 
توانست روی پاهای خودش انگار که هیچگاه 

 .خودشان رفت.. یبیمار نبوده، به خانه

اما ببخشید... هنوز داستان ما تمام نشده... بعد 
از یک سال و نیم در مطب خودم بودم که پدر 
یاسر پیش من آمد... همسرش هم پشت سر او 
وارد شد در حالی که نوزادی در بغل داشت... 

عادی نزد  یگویا آن نوزاد را برای یک معاینه
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 من آمده بودند...پزشک دیگری برده بودند و سپس برای عرض سالم پیش 

 به شوهرش گفتم: ماشاءالله این نوزاد ششم خانواده است یا هفتمیه؟

اش کردین... خداوند هفده سال بعد از ازدواج و گفت: این دومیه... اولی همونه که سال قبل معالجه
 های فراوان و معالجه اون رو به ما داد...پس از مراجعه

ای از او یاسر افتادم که کنار کودک خود نشسته بود... نه آه و نه نالهسرم را پایین انداختم... یاد مادر 
نشنیدم... با خودم گفتم: سبحان الله! بعد از هفده سال صبر و روز شماری و انواع معالجه صاحب 

شد، اما جز ال اله مرد و زنده میدید که همان فرزند بارها جلوی چشمانش میفرزند شده بود و می
 دهنده الله است، چیزی از او نشنیدم... چه توکلی... چه زنی...الله و شفا 

چه زیباست که همراه بیمار تنها به فکر پر کردن وقت خود با کارهای مفید نباشد، بلکه به فکر  -4
بیمار هم باشد... مثال او را برای ذکر بسیار و استغفار تشویق کند یا برای او دستگاه پخش و محتوای 

آن و سخنرانی و احادیث بیاورد و او را به نماز در وقت آن تشویق کند، و آنچه را باعث مفید مانند قر
 زیان اوست از او دور کند...

 . خشنودی به قضا و قدر...4
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 آداب عیادت بیمار
ای به عیادت بیماری رفت... هنوز ننشسته بود که در یکی از کتب ادبی آمده که شخص بی مالحظه

 یده!گفت: فالنی رنگت پر

 بیمار گفت: در هر صورت الحمدلله...

 ای!گفت: ظاهرا که خسته

 بیمار گفت: امیدم به خداست...

 گفت: ولی واضح است که بیمار هستی! از کی مریض شدی؟

 شود...بیمار گفت: چند روزی می

 ات چیست؟گفت: حاال بیماری

 بیمار گفت: یک بیماری است دیگر!

 ارد؟ اصال حالت خوب است؟ای است؟ اسم ندگفت: چه بیماری

 بیمار گفت: واال تا قبل از آنکه تو پیشم بیایی خوب بودم!

 روم! کاری نداری؟گفت: خوب می

ام هم جنازه نماز برنیایی... حتی از  پیشمخواهم وقتی از نزدم رفتی دیگر بیمار گفت: بله... می
 معاف هستی!

ها تا به بیمار ز عیادت کنندگان است... بعضی از آنبرخی ا یاین زبان حال بسیاری از بیماران درباره
کنند، انگار پزشک یا مشاور ها پی در پی و نظر و پیشنهاد میرسند شروع به پرسیدن پرسشمی

 عیادت بیمار بپردازیم: یپزشکی هستند! اینجا الزم است به بیان آداب شرعی وارده درباره

ثال در زدن به آرامی و گفتن نام خود پشت آیفون و چشم التزام به آداب کلی دیدار و مهمانی: م -1
 فروهشتن در هنگام ورود به خانه...
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 اینکه عیادت در وقت مناسبی باشد... -2

ای ببرد که باعث شادی او شود، و چه بهتر که آن هدیه چیزی سودمند اینکه برای بیمار هدیه -3
ا آوردن گل و اسراف در این مورد مانند خریدن ای سودمند... امدی یا مجلهباشد مانند کتاب یا سی

برد... حتی برخی از کار جالبی نیست مخصوصا که بیمار سودی از آن نمیهای گرانقیمت دسته گل
اند آوردن گل برای بیمار از جمله آداب یونانیان باستان ها گفتهتاریخ ملت یپژوهشگران در زمینه

دانستند... تا امروز نیز مسیحیان از این اعتقاد مهربانی میبوده است چرا که گل را نماد خدایگان 
 گذارند!اند و بر تابوت میت و قبر او گل میتاثیر گرفته

نرمخو و خوش برخورد باشد... باید با مالیمت از بیمار حالش را شخص عیادت کننده باید  -4
 های خود نگیرد!بپرسد اما خیلی دقیق نشود و او را زیر باران پرسش

هایی از باید نگاه خودش را کنترل کند، چرا که ممکن است از بیمار چیزی سر بزند یا بخش -4
بدنش آشکار شود که از دیدن آن توسط دیگران خشنود نباشد، بنابراین شخصی که به عیادت بیمار 

 رود نباید نگاه خود را آزاد بگذارد و به هر سویی بنگرد...می

که باعث خستگی او شود... زیرا بیمار نیاز به رفتن به دستشویی یا تغییر  آنقدر نزد بیمار نماند -6
لباس دارد و یا حتی شاید مجبور باشد خود را آزاد کند یا بخوابد یا گرسنه باشد و به سبب ماندن زیاد 
عیادت کنندگان نتواند به نیازهای خود برسد، مگر آنکه عیادت کننده آنقدر به بیمار نزدیک باشد که 

، که در خود بیمار بخواهد بیشتر نزد او بماند
 این صورت اشکالی ندارد...

خوشحال کردن بیمار با بیان اجری که به  -2
 سبب بیماری خواهد برد...

و در پایان... از دیگر آداب عیادت بیمار این 
است که عیادت کننده برای بیمار دعای عافیت 

در  و صالح بکند... در این باره دعاهای بسیاری
هَ  َأْسَأُل »سنت وارد شده از جمله:   اْلَعِظیَم، الل 
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 توحید. یفاتحه و فلق و ناس و سوره ی)هفت بار( و خواندن سوره« َیْشِفَیَك  َأْن  اْلَعِظیِم  اْلَعْرِش  َرب  
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 قبل از عمل
 بیماری از نظر خطر و چگونگی عالج با هم تفاوت دارند...

ل جراحی بگیرد... اما پیش از آن چه خوب است این چند ممکن است پزشک تصمیم به اجرای عم
 نصیحت را از من پذیرا باشی:

به درگاه وی... زیر از بین رفتن بال و زیان به دست  ییاری جستن از الله متعال... و دعا و التجا -1
 اوست... او را چنانکه ایوب صدایش زد، به فریاد بخوان:

 30 چ ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ چ

 «.مهربانان نیمهربانتر ییتو و است دهیرس بیآس من به»...

کند؟ در برابر او اشک بریز و چه کسی نزدیکتر از الله مهربان است که دعای بندگان را استجابت می
 غمت را پیش او ببر و بر او توکل کن...

بلکه  قهرمان باش! شکیبایی کن... خشنودی و تسلیم را در برابر امر پروردگار به نمایش بگذار... -2
توانی بر احساسات خود غالب شوی و ات اظهار شادی کن... آری سعی کن تا میدر برابر خانواده

صبری رسد مگر همانی که الله مقرر نموده و غم و اندوه و آه و ناله و بیبدان که به تو چیزی نمی
که کار مومن دهد... پس غم مخور و مردم را با غم خود غمگین مکن و بدان چیزی را تغییر نمی

اگر به او خوشی رسد شکر گوید و برایش خیر خواهد بود و اگر زیانی به او »اش خیر است، همه
 «...کند و برایش خیر خواهد بود و این خصوصیت نیست مگر برای مومنرسید صبر می

پس هر که صبر پیشه کرد خشنودی پروردگار را به دست آورده و هر کس ناخشنود شد، ناخشنودی 
 دست خواهد آورد... به

                                                           

 .13انبیاء:  - 30
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میری! علما بر اش این نیست که حتما مینامه معنینامه... نترس! نوشتن وصیتنوشتن وصیت -3
اند که نوشتن وصیت برای کسی که موردی برای وصیت دارد مانند اساس نصوص شرع چنین گفته

 مال و فرزند و بدهی و... واجب است...

فرمود: : شنیدم رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ میگویدابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ می
مسلمانی که چیزی برای وصیت دارد حق ندارد دو شب ]پشت سر هم[ بخوابد مگر آنکه  یبنده»

 ]به روایت مسلم[.« اش نوشته شده کنار سرش باشدوصیت نامه

نی آنقدر بدهکارم و در مورد ای بردار و در آن بنویس: نزد فالنی اینقدر طلب دارم و پیش فالبرگه
 کنم... و دیگر مسائلی که نیاز به وصیت دارد...ام اینطور وصیت میخانه

 از الله متعال برای خودم و تو طول عمر همراه با سخن و عمل نیک خواهانم... آمین...
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 غنیمت آسان
مبر ـ صلی الله علیه وآله شفایت دهد... نظرت در مورد عبادتی که پیا وندبرادر و خواهر بیمار... خدا

وسلم ـ در همه حال مشغول آن بود چیست؟ عبادتی که خداوند مومنان را پس از نماز و پس از روزه 
و حج و در حین نبرد به آن امر نموده؟ عبادتی که امر نموده پیش از غذا و پس از آن و حتی پیش از 

از خواب و پس  سخانه و پس از آن، و پوارد شدن به دستشویی و پس از آن و پیش از وارد شدن به 
و هنگام پوشیدن لباس و پس از در آوردن لباس آن را انجام دهی؟ آن عبادت،  از بیدار شدن از خواب

 زیرا مومنان کسانی هستند که: ذکر الله و حمد و شکر اوست...

 31چ ڱ ڱ    ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ

 «.کنندیاد میآنان که الله را ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده » 

توانی هر وقت ذکر نیازی به وضو و ستر عورت و رو کردن به قبله یا ایستادن و یا نشستن ندارد... می
خواهی این عبادت را انجام بدهی... ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ در شبانه روز بیش از دوازده که می

 کنم...ش رها میگفت: با آن خودم را از آتگفت، و میهزار بار سبحان الله می

ین ذکرها برای بیماران:  بهتر

 دعا: در احادیث آمده که دعای بیماران مورد استجابت است...

استغفار: زیرا هر کس به استغفار پایبند باشد خداوند برای او از غم و اندوه و تنگنایی راه برون رفت 
د... استغفار کلید روزی و باعث قرار خواهد داد و او را از جایی روزی خواهد داد که به حساب نیاور

 برکت در اموال و صالح فرزندان و شفای بیماری است...

آیا شما را از بهترین کارهایتان و پاکترین آن نزد »فرماید: پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
گاه نسازم که بیش از دیگر کارها درجاتتان را افزایش می اق طال و دهد و برایتان از انفپروردگارتان آ

                                                           

 .191آل عمران:  - 31
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« نقره بهتر است و بهتر از آن است که با دشمنتان روبرو شوید و گردنشان را بزنید و گردنتان را بزنند؟
 ]به روایت احمد و ترمذی[«... ذکر الله»خداوند... فرمود:  یگفتند: آری ای فرستاده
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 گناهبیمار و 
ی او پیشرفت کرده بود و بدنش به روزی به دیدار کسی رفتم که دچار بیماری خطرناکی بود... بیمار

شدت ضعیف شده بود... حتی یکی از دوستانش به من گفت که پزشک به او گفته وقت زیادی 
 ندارد... و البته علم کامل تنها نزد الله است...

نماز را  یآرام آرام به نزد او رفتم... منتظر بودم که صدای خواندن قرآن او را بشنوم... یا سجاده
شناخت... وارد اتاقش شدم... اجازه داد وارد شوم... من را نمیاتاق ببینم... در زدم...  یگوشه

 سکوتی مرگبار حاکم بود و نوری کم سو...

ای سفید پوشانده بود تا خود را در آینه نبیند و سر اتاقش بیشتر به قبرستان شبیه بود... آینه را با مالفه
من را که دید خواست بنشیند... تعدادی از اش نیفتد... یبی موی خود را نبیند و به یاد بیمار

کردند شان این بود که بیماری او را از یادش ببرند و فکر میسعی یدوستانش پیش او بودند... همه
... که او را بخندانند... بله فقط توانند برای او انجام دهنداین بزرگترین خدمتی است که می

دانم! فراموش کرده بود کرد... نمیخندید... یا شاید هم تظاهر میقعا میبخندانند... جوان بیمار وا
دانست که بدنش تقریبا از اعمالش به پایان برسد و بسته شود... نمی یکه هر لحظه ممکن است نامه

 کار افتاده و هر لحظه امکان مرگش هست...

شد را پایین ویزیون پخش میای که از تلوقتی نشستم یکی از دوستانش بلند شد و صدای ترانه
شان را خراب کرده بودم! ال حول و ال قوة اال ام! شب نشینیآورد... احساس کردم فضا را سنگین کرده

 های سنگی...بالله... چه دل

نماز یا ضبط صوت و نوار قرآن  ینگاهی به گوشه و کنار اتاق انداختم... آرزو داشتم قرآن یا سجاده
ها را ندیدم... هر چه بود چند مجله بود که روی جلد یکی از انه هیچ یک از آنببینم... اما متاسف

ای که یادم زیبایی فرانسه بود و بر روی جلد دیگری تصویر یکی از خواننده یها تصویر ملکهآن
 ورزشی و ... یها دیده بودم... و یک مجلههست چند وقت پیش توی یکی از روزنامه

ها را خوانده ها معلوم بود بارها آنآن یهای مچاله شدهش بودند و از برگهمجالت کنار دست یهمه
 بود...
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راستش را بخواهید با دیدن او نزدیک بود اشکم در بیاید! دوستانش سعی کردند من را هم شریک 
زدم... یکی از دوستانش مورد های خود بکنند... من هم برای اینکه ناراحت نشوند لبخند میخنده
های من پیش آمده بود تعریف کرد تا من و او را به خنده داری را که در یکی از سخنرانیخنده

هایش خیلی سنگین و سرد بود... به کرد خیلی بامزه است اما در واقع حرفبیاورد... بیچاره فکر می
کند! گفتم بیچاره چطور دارد این وضعیت را تحمل میکردم لبخند بزنم و با خودم میزور سعی می

 ها اجازه گرفتم و بیرون رفتم...تحمل نکردم و از آن

چند قدم بیشتر نرفته بودم... با خودم گفتم: درست نیست پیش از آنکه نصیحتی صادقانه تقدیم هنوز 
او بکنم از اینجا بروم... شاید این آخرین دیدار ما باشد... در واقع گمان من درست بود و آن دیدار، 

 ..دیدار آخر ما بود.

برگشتم... در اتاق را زدم و وارد شدم... از دوستانش اجازه خواستم کمی با او تنها باشم... از اتاق 
بیرون رفتند و در را آرام بستند... من و یاسر تنها ماندیم... نگاهش را به من دوخت... به گمانم 

تعارف نماند... تو خواهم چه بگویم... خیلی صریح به او گفتم: یاسر... وقتی برای دانست می
دونی که خیلی دوستت دارم و جز به خاطر اشتیاقی که به دیدار تو داشتم به اینجا خودت می

کنم اینقدر که برات ناراحت هستم کمتر از نیومدم... شنیدم بیماری و خیلی ناراحت شدم و فکر نمی
 ..گریم.ریزی من برات خون میناراحتی خودت باشه... اگه تو داری اشک می

سرش را زیر انداخت و گریه کرد... من هم 
 هایم را بگیرم...نتوانستم جلوی اشک

تو  کردمگفتم: یاسر وقتی پیشت اومدم فکر می
بینم... یا در حال نماز می یرو ر وی سجاده

خواندن قرآن... اما وقتی دیدمت مثل کسی 
 جاودانگی داده باشن... یکه بهت وعده یبود

ات خیلی گفته که بیماری یاسر... پزشکت بهت
پیشرفت کرده و روزهای عمرت احتماال معدود 
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 خونیم...خونیم یا روی تو نماز میدونم این جمعه را با هم نماز میباشه... نمی

هایی چند بیشتر وقت نداره شایسته است عملش بسته بشه و نفس ییاسر... برای کسی که قراره نامه
وردگارش نزدیک کنه... وقتی آدم سالم باید دوستی و طاعت خداوند تونه خودش رو به پرکه تا می

 رو پیشه کنه، وضعیت آدم بیمار چطوره؟

دعا و استغفار و ذکر بهت  یگفتم کجاست؟ حرفایی که دربارهیاسر اون حرفایی که قبال بهت می
 گفتم؟ اون دل نرم کجا رفت؟ اون عبادت کجاست؟

غ داشتم اون شجاعت و قهرمانی که ازت سرا
گفتی: آدم باید تو صورت یادته می چی شد؟

اش توجه نکنه؟ شیطون تف کنه و به وسوسه
چطور االن که بیشتر به خداوند نیازی داری 

 بیشتر ازش دور شدی؟

اش دادم و رفتم... به شدت گریه کرد... دلداری
سه روز بعد روی او نماز خواندیم... خدا 

 د...رحمتش کند و درجاتش را افزون کن
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 اندبیماران چند دسته
شدیم و با هم در ماه رمضان به آنجا سفر کردم... هوا خیلی سرد بود... توی مرکز اسالمی جمع می

کردم... یکی از فرزندانش او درس روزانه را برگزار می یآوردیم، سپس جلسهنماز تراویح را به جا می
 آورد...را که پیرمردی فلج بود بر روی ویلچر به نماز می

بارندگی نتوانسته در نماز ها او را در نماز ندیدم... گفتم شاید به علت سردی هوا و یکی از شب
 شرکت کند... شب بعد و شب بعدش هم در نماز نبود...

 از پسرش پرسیدم... گفت حالش خوب نیست و سه روز است در بیمارستان بستری است...

 که عصر فردا به دیدار او برویم... با چند تن از نمازگزاران قرار گذاشتیم

کرد! من لباس عربی پوشیده بودم... دوست دیگرمان هایمان جلب نظر میبه بیمارستان رفتیم... قیافه
 شلوار معمولی... و پیراهن بلندی پوشیده بود و سومی پیراهن

 یکی از پرستارها پرسید: شما همه فرزندان ایشون هستین؟

 گفتیم: نه...

 خیریه اومدین؟ طرف یه گروهتما از گفت: پس ح

 گفتیم: نه...

اومدن شما رو  یگفت: پس شما کی هستین؟ چرا همه با هم اومدین پیش ایشون؟ کی هزینه
 حساب کرده؟

ماندند از تعجب پرستار جا نخوردم... او به دیدن پیرمردهایی که دو ماه و سه ماه توی بیمارستان می
مردند و خود بیمارستان دت کرده بود... حتی گاه پیرانی میآمد عاو کسی به دیدارشان نمی

پذیرفت، بدون آنکه فرزندانش سراغ او را بگیرند... به او گفتیم که ما های دفن او را میهزینه
 مسلمانیم و او برادر دینی ماست...

 حرف بزند...اسالم با او  یبه اتاق دوستمان رفتیم... یکی از برادران با پرستار ماند تا درباره
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اش را بوسیدم... گریه رفتیم... مشخص بود حالش اصال خوب نیست... پیشانی« ابوعماد»نزد 
 کرد... 

 گفتم: چطوری ابوعماد؟ 

کنم... سپس با توانم ذکر می یخونم و به اندازهتونم روزه بگیرم اما قرآن میگفت: الحمدلله... نمی
کردند او را دلداری تراویح گفت... برادران سعی می صدایی بغض آلود از شوقش به مسجد و نماز

 دهند...

نظرم را جلب کردند...  اروپایی )اهل همان کشور( نگاهی به داخل اتاق انداختم... دو پیرمرد قدبلند
ها فرستادم... به نزد آنپرسی احوالدانستم... یکی از دوستان را برای سالم و ها را نمیمن زبان آن

های پرستار را دوباره پرسیدند! شما کی حضور ما تعجب کرده بودند و همان سوالها هم از آن
 هستین؟ از کدوم خیریه اومدین؟

دین، و او برای این  یخویشاوندی با ابوعماد نداریم به جز رابطه یها گفتیم که هیچ رابطهوقتی به آن
 اه کردند!کند با تعجب به همدیگر نگای به ما پرداخت نمیکار هیچ هزینه

گفت: دختر من عید قبلی برام کارت ها با فخرفروشی به دوست خود مییادم هست یکی از آن
 تبریک فرستاده!! 

کردند... به ابوعماد گفتم: خواستم با ابوعماد خداحافظی کنم... آن دو پیرمرد به من نگاه میمی
 زنین؟ات با اونا چطوره؟ با هم حرف میرابطه

 گذرونن...تا وقتشون رو خیلی عجیب می گفت: شیخ این دو

 گفتم: چطور؟

شونه... پرستار براشون غذا میاره... وقتی سیر خوابن... وقتی بیدار شدن گرسنهگفت: تا عصر می
کنم توش داروی کنن به غر زدن! بعدش پرستار براشون مشروب میاره... فکر میشدن شروع می

شن  خوابن! بعد هم بیدار میورن و دوباره تا فردا عصر میخریزن... مشروبشون رو میخواب آور می
 کنن...همین برنامه رو تکرار میو 
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 بیماری سببتابی به بی

کردم بیش از بیست و پنج سالش دانشجوی من بود... شاید از چهل سال بیشتر داشت اما فکر نمی
 یبتش را پرسیدم...باشد... چند روز او را ندیدم... پس از چند روز وقتی دیدمش علت غ

 اش بودم...گفت: پسرم مریض است... پی گیر معالجه

 گفتم: خدا شفاش بده... بیماریش چیه؟

 یدچار مسمومیت خون شده و روی کبد و مغزش اثر گذاشته... االن هم بیماری به همه گفت:
 بدنش رسیده...

قدیر خداوند این باشه که نمونه گفتم: در هر صورت الحمدلله... منتظر اجر بزرگ باشد... حتی اگر ت
 کنن...باز هم مژده بده که کودکان برای پدر و مادرشون شفاعت می

 گفت: شیخ کدوم کودک؟ االن هفده سالشه!

 گفتم: الحمدلله... خدا توی برادرا و خواهراش برکت بندازه...

بغضش را فرو برد و گفت: شیخ... من فقط 
لله صابر همین یه فرزند رو دارم! ولی الحمد

هستم و انتظار اجر رو از خداوند دارم... همه 
 چی به قضا و تقدیر خداوند بستگی داره...

به خاطر خدا این پدر صابر را مقایسه کنید با 
تاب و ضعیف االیمان و های بیانسان

کنند و نه انتظار اجر تحملی که نه صبر میبی
 دارند...
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 کوچک! یهمین یک دانه

گفت: خیلی مودبانه در زد... گفتم: بفرمایید... خانمی تقریبا چهل می« ج العوفیاری»خانم دکتر 
ساله همراه با شوهر و دخترش وارد مطب شد... از ظاهرش مشخص بود که خیلی به خودش 

 رسد... روی صندلی نشست و شروع کرد به حرف زدن...می

خواستم در موردش با شما مشورت ه و میکنـ خانم دکتر... مشکلی دارم که خیلی وقته داره اذیتم می
 کنم...

 لبخندی زدم که یعنی بفرمایید...

کرد... چند دانه که توی صورتش در ها اذیتش میای که سالمساله یشروع کرد به حرف زدن درباره
آن مراجعه کرده بود... االن هم  یو به بسیاری از پزشکان و موسسات زیبایی برای معالجهآمده بود 

کند که باید به طور دقیق مصرف شود تا به کبد آسیب مدت چند ماه است از دارویی استفاده می به
 نرساند!

 ها کجا هستند؟گفتم: حاال این دانه

های روحی و روانی و مخارج معالجه رنجها را به من نشان نداد و باز به تعریف اما جای دانه
 پرداخت!

 فرمایین معاینه کنم؟هایی رو که میین دونهتونم ادوباره پرسیدم: ببخشید... می

 ای توی صورتش نبود!صورتش را به من نزدیک کرد... اما تقریبا هیچ دانه

 گفتم: ببخشید اما منظورتون کدوم دونه است؟

 شه!گفت: اینه خانم دکتر... همین یه دونه! خیلی کوچیکه به راحتی دیده نمی

 کنه؟یگفتم: این داره شما رو اینقدر اذیت م

 کنم کمکم کنین!گفت: آره خانم دکتر... از نظر روحی دچار مشکل شدم به خاطرش... خواهش می

 گفتم: اما وضعیت صورت شما خیلی خوبه...
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گی خانم دکتر! اصال وضع صورتم خوب نیست... اصال حرفم را قطع کرد و گفت: اوووه چی می
 راضی نیستم!

ها به انی داشتم که توی وضعیت بدی بودند... بعضی از آنبه زور خودم را کنترل کردم... بیمار
 دیدم...ها چیزی نمیهای سخت و العالجی مبتال بودند، اما جز شکر و حمد و صبر از آنبیماری

کنین وحشتناک نیست... حتی به آرامی گفتم: عزیز من... به نظر من قضیه اینطور که شما فکر می
تونین همین امروز مصرفش رو نین به نظر من ضروری نیست و میکاین دارویی که دارین مصرف می

کنم اینقدر به آن توجه خیلی کوچک... از شما خواهش می یقطع کنین... اما در مورد این دانه
پر لیوان رو ببینین... به این همه نعمت که خداوند بهتون داده فکر کنین و شکر خدا  ینکنید... نیمه

 رو به جا بیارین...

خوام این دونه خوام به معالجه ادامه بدم... میعد از چند ثانیه سکوت گفت: خانم دکتر... من میب
 ناپدید بشه...

این بار من حرفش را قطع کردم و گفتم: خیلی خوب عزیزم تصمیم خودتونه... به معالجه ادامه بدین 
 و هر وقت خواستین دست از خوردن دارو بردارین قدمتون روی چشم!

معالجه نیست و این  یظار داشتم شوهرش حرفم را تایید کند و مثال بگوید: عزیزم نیازی به ادامهانت
 ناچیز ارزش این همه زحمت رو نداره... یدونه

گفت دونستم اگر شوهرش اینطور میمی
وقت  یتوانست کمک بزرگی باشد، اما همهمی

گفت! امان از را ساکت نشسته بود و چیزی نمی
 ها!دست بعضی

 در پایان

برادر و خواهر بیمار من... برادر و خواهر 
ها سخنانی بود پزشک... همراه بیمار... این
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 بیماری... یمختصر درباره

خواهم آن را سودمند قرار دهد... خداوند متعال داناتر است و درود و سالم خداوند از الله متعال می
 ب وی باد.و برکات او بر پیامبر ما محمد و بر آل و اصحا
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